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Qual será o futuro?
Palco de momentos importantes, como o escrutínio dos votos que emancipou Fagundes Varela, Salão Paroquial corre risco de ver parte de sua estrutura desabar. Há quase 10 anos, decisão do que fazer ainda não foi tomada. Páginas 12 e 13.
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Em tópicos...
JORDANA DE MARCO GIACOMELLI

LEANDRO GALANTE
jornal@oestafeta.com.br

A Feira e as novidades
restrito, no Estádio o espaço é
Está valendo todo o esforço
mais amplo. O desaﬁo da direção
das Secretarias Municipais na
é buscar uma motivação para
concretização da Feira do Livro
levar o torcedor ao Estádio. Se na
de Veranópolis. Mas, a presenSérie A já era difícil, na Divisão
ça do grande público na Praça,
de Acesso o problema só aumentocando nos livros, trocando
ta. Na fase classiﬁcatória (após
experiências, está fazendo falta.
a liberação pelos protocolos), o
Esperamos que em 2022 seja
público esperado já não compadiferente. Que possamos retomar receu. Agora, a fase é decisiva e
as sensações que um bom livro
o torcedor precisa incentivar o
nos proporciona. De vermos a
Clube. Se o torcedor precisa de
estrutura montada na Praça XV.
motivação, a direção também a
Da movimentação diferenciada
precisa para seguir lutando.
que o outubro nos proporciona.
A Casa da Cultura remodelada
O salão e sua história
merece atenção sim, mas a Feira
A reportagem especial dessa
acabou ﬁcando escondida. Não
semana conta a situação atual
atrai o olhar, a atenção, o imagido Salão Paroquial de Fagundes
nário.... Repito: valeu o esforço,
Varela. Quem chega no centro
mas a maioria das pessoas não
do município, não tem como não
tem mais dado a devida atenção
ver aquela bela estrutura. Como
as ‘lives’ – o acompanhar os
fagundense, vi ele ser palco de
eventos pela Internet.
muitos eventos.
Cada vez
Não tem quem
mais, a Feira se
Feira do Livro
não recorde de
consolida devido
Salão Paroquial
uma festa de Sanà sua importânto Antônio, São
VEC X Avenida
cia. Temos um
Roque e Nossa
país com menos leitores e isso
Senhora de Lourdes. Um evento
impactará no futuro dessa nação.
social, político ou religioso. Um
Hoje, a formação está ocorrendo
encontro. Uma festividade. Uma
pelas redes sociais. Opiniões
reunião. O Salão viu Fagundes se
tem se tornado Leis. Em muitas
transformar. Passam Sacerdotes
vezes, uma terra sem mínimo
e renascem as esperanças de algo
de respeito, conhecimento e
aprofundamento em temas sérios ser feito. Mas, até o momento,
e de grande responsabilidade (ou faltou uma unanimidade da
irresponsabilidade). O livro deve própria população e dos Párocos.
Faltaram recursos ﬁnanceiros.
ser o centro da atenção, quando
Acredito que o Salão sim,
se pensa numa feira. Só assim
precisa ser repensado, mas o seu
seremos capazes de transformar
diferencial não pode ser abana realidade.
donado. Ele não pode se transformar num galpão industrial e
VEC e a motivação
perder toda a sua beleza arquiteO presidente Gilberto
tônica. Precisa a comunidade se
Generosi deu a letra: o campeunir para deﬁnir o seu futuro.
onato começa agora pra valer
Me recordo que a sua conspara o VEC. Realmente, uma
trução foi feita pelas mãos da
nova competição surge. Agora,
própria comunidade. Meu avô
o pentacolor tem pela frente
Olivo sempre conta que pouco
desaﬁos de vida ou morte. Logo
antes do seu casamento com
na largada pega o Avenida. Jogo
a minha avó, trabalhou gratuifora de casa e, depois, vem para
o ADF. O pedido é pela presença tamente para auxiliar na construção desse espaço. Isso já se
de público. Volto a falar dele.
Se na Feira do Livro ele é mais
passam mais de 65 anos.
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Em virtude da viagem do prefeito de Cotiporã, Ivelton Mateus Zardo, à Brasília, desde segunda-feira, dia 18, até essa quarta-feira, dia 20 de outubro, o Executivo Municipal esteve sob
responsabilidade do presidente da Câmara de Vereadores, Ivaldino Antônio Frizon. A assinatura
do Termo de Posse foi realizada na manhã da segunda, contando com a presença da vice-prefeita,
Lenita Zanovello Tomazi, secretários municipais, vereadores e servidores públicos. A ação visa
oportunizar aos vereadores cotiporanenses a experiência de estar à frente do Município, assumindo
o cargo de Prefeito(a), reforçando a importância da união entre os Poderes Executivo e Legislativo.
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PELA MINHA LENTE
MARCIO FRANCISCO PRIMIERI
marcioprimieri@hotmail.com

As memórias contam nossa história! No dia 23 de outubro de 1956, no Aeroclube de Veranópolis, professores, alunos e funcionários da Escola Estadual Padre João Pedro Meneguzzo, da
Linha Júlio de Castilhos, São Brás, Cotiporã, participaram da comemoração dos 50 anos da invenção do avião. O registro foi enviado pelo leitoro Atalíbio Bernardes Zanella, de Cotiporã. Envie
também, seu registro fotográﬁco, arquivo, coluna ou outro material a ser publicado, pelo e-mail
oestafeta@oestafeta.com.br ou pelo WhatsApp (54) 99693.4767.

FOI DITO...
“A gente faz esse trabalho para poder dar uma palavra de conforto. Dar
um auxílio de medicação, de alimentação para as pessoas portadoras do
câncer, porque sabemos que quando tem a notícia da doença, o impacto é
muito grande. Mas, graças a Deus e a medicina que está evoluindo muito a
toda hora, as chances de cura são muito altas”.
Ivania Meneguzzo, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer,
sobre o trabalho desenvolvido pela entidade ajudando famílias de toda a região.
ASSOCIAÇÃO DOS JORNAIS DO INTERIOR
DO RIO GRANDE DO SUL – ADJORI-RS
Fundado em 07 de setembro de 1962
CNPJ 91.018.200/0001-27
Rua Cel. Fernando Machado, 653 – Centro Histórico
Porto Alegre – RS – BR. CEP 90.010-321.
Fone (51) 3226-6466 - Email: adjorirs@gmail.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com os Estatutos desta Entidade, artigo 27°,
íten II, em cumprimento aos artigos 48º, 49º, 50º, 51º, 52º,
53º e 54º, CONVOCO todos os associados da Associação
dos Jornais do Interior do RS – ADJORI-RS, em dia com
suas obrigações sociais, para a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30 de Outubro de 2021, às 16:00
horas em primeira chamada e às 16h30min em segunda chamada, na Sede do Centro de Cultura e Lazer da Adjori-RS,
sito a Rua das Andorinhas, 4042, Capão Novo, município de
Capão da Canoa, RS, com a seguinte ordem do dia:
– Eleições, apuração e posse da Diretoria e dos integrantes dos Conselhos Fiscal e de Ética para o biênio 20212023.
Porto Alegre, 14 de Outubro de 2021.
JAIR FRANCISCO DE SOUZA
Presidente – Adjori-RS

Doação de brinquedos

Nas últimas semanas de setembro, a loja Benoit de Veranópolis realizou uma campanha de arrecadação de brinquedos para
doação às crianças das famílias de baixa renda do município. A
equipe do CRAS entregará os brinquedos ao longo do mês de
outubro para as crianças que estiveram em atendimento e acompanhamento nos serviços.

Festival de
Gastronomia
do Roteiro
Termas e
Longevidade
A partir desta quarta-feira, dia 20, até o domingo, dia 31, acontece o
2º Festival de Gastronomia do Roteiro Termas e
Longevidade. Criado em
2020, o Festival tem por
objetivo estimular a retomada dos estabelecimentos afetados pela pandemia
do Covid 19 e também
promover um intercâmbio
cultural entre as diversas
etnias presentes na Região.
Iniciado com cerca de 20
participantes, neste ano o
Festival tem conﬁrmado
um aumento de 25% no
número de estabelecimentos turísticos e gastronômicos conﬁrmados, todos
pertencentes aos municípios de Veranópolis, Cotiporã, Nova Prata, Protásio Alves e Vila Flores.
Entre os diversos atrativos conﬁrmados estão
desde apresentações com
músicas ao vivo, rodízios
de massas e bifes, novos
sabores de pizza, hambúrgueres diferenciados, cervejas artesanais, comidas
típicas italianas e alemãs,
entre outros.

A conversa desta
183,65.
semana, nos remete a fazer
O Estado deve muito
algumas reflexões sobre
ainda e o que estamos
acontecimentos políticos que vendo é que apoiadores ou
o Brasil está convivendo em não do governador, estão
todas as esferas de governo.
falando bonito, procurando
Lá em Brasília, mais
as bases eleitorais e, assim
específico no Senado
como em Brasília, querendo
Nacional, está chegando o
estar “bem na foto” com
momento da conclusão do
seu eleitorado. Trazendo
relatório da CPI da Covid-19 para si os méritos das
e, como vimos durante o
conquistas, mas se abstendo
processo, a disputa por
das responsabilidades das
um espaço de destaque
decisões amargas e não
está ainda mais acirrado
eleitoreiras.
agora. Presidente e vice
Nos municípios, os
da Comissão Parlamentar
cenários estão mais discretos
de Inquérito, juntamente
por não haver eleições no
com outros senadores que
próximo ano, mas também
compõem o “G7” (senadores se percebe uma concorrência
que definem cada passo da
para conquistar mais
CPI) se sentiram traídos
espaço no cenário político
pelo relator, senador Renan
e, também, estar na foto
Calheiros (MDB-AL), por
quando a notícia for boa.
ter exposto à imprensa, parte
Vamos ter esperança e fé
do seu relatório antes mesmo de que todos os movimentos
dos “parceiros” terem
não sejam apenas de
acesso.
protagonismo pessoal e, sim,
O presidente da CPI,
de interesses comuns que
senador Osmar Aziz (PSDdevem ser aqueles voltados
AM) não escondeu seu
ao povo que sofre muito com
descontentamento com o
o aumento do custo de vida
colega relator e, atribui para
e está cansando do discurso
ele, toda a responsabilidade
oportunista.
se ao final
Vamos ter
do processo
esperança e
Vamos ter
acontecer uma
fé para que,
esperança
e fé... finalmente,
frustração com o
resultado.
as escolas estaduais
O cenário político
tenham suas estruturas
montado nesta CPI deu
físicas recuperadas e as
visibilidade para todas as
operacionais modernizadas,
partes envolvidas onde
enquanto que a valorização
cada um se usou das suas
do profissional de educação
prerrogativas e habilidades
parece ter ficado de fora
para melhor “aparecer” e
mais uma vez.
expor uma grande disputa
Vamos ter esperança e fé
de narrativas, que neste
que a comunidade viva sem
momento derradeiro, hora
novas decepções e que tanto
da foto oficial, parece estar
o representante eleito que
diminuindo o espaço no
ocupante de cargo público,
palco e faltar lugar para
exercite seu autoconsciente
tantos pretendentes.
para que minimize o orgulho
Enquanto isso, o Rio
e maximize a humildade.
Grande do Sul mostra
Vamos ter esperança e
sinais de diminuição do
fé que as boas iniciativas
desequilíbrio nas suas
continuem acontecendo e
contas e, vai aos poucos,
crescendo na quantidade e
colocando em prática seus
qualidade.
programas de privatizações e
Vamos ter esperança e
investimentos.
fé...
A dívida consolidada
Enquanto isso... Muito
do nosso Estado estava,
otimismo por parte dos
no ano de 2000, em 200%
vereadores de Veranópolis,
da receita e, em agosto de
na proposta assinada por
2021, esse indicador chegou todos, que busca modificar
em 183,65%. Explicando: a
a ideia inicial sobre a
cada R$ 1,00 arrecadado no
proteção, preservação e
ano de 2000, o Estado devia
promoção do patrimônio
R$ 200,00, enquanto em
arquitetônico, histórico,
agosto de 2021, devemos R$ artístico e cultural.

GIUSEPPE GARIBALDI

NOSSA HISTÓRIA O ESTAFETA \
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Giuseppe Garibaldi

Construção dos Arcos de Acesso a Veranópolis, na segunda metade da década de 1950, durante
a gestão do prefeito Saul Irineu Farina

20 ANOS

A edição do dia 17 de outubro de 2001 trazia na capa “O
show do Veloterra”, que ganhou espaço na contracapa com um
balanço do evento realizado no Parque dos Monges, em Veranópolis. Também integrou a edição a notícia de que a Ceran tinha
licença prévia da Fepam para construção das primeiras hidrelétricas no Rio das Antas. Além disso, foi registrada a coroação da
rainha e princesas da Longevidade.

10 ANOS

Na edição do dia 19 de outubro de 2011, os destaques da
capara foram: “Fagundes Varela vive missões populares” e “Conheça os gastos das Câmaras na região”. A, na época, RSC 470
seguia sendo notícia: “45% dos veranenses aderem ao abaixo-assinado em prol da 470”, buscando melhorias para a rodovia.
Em matéria especial, fotos e informações de como ocorreu as
manifestações do dia 12 de outubro, que tiveram como objetivo
chamar a atenção para os problemas de trafegabilidade na 470.
Ainda, sobre o mesmo tema: “Amesne lança ações de marketing
na internet sobre a federalização da RSC 470”.

“Qualquer um é capaz de lutar
para a própria liberdade, mas o
verdadeiro herói é o que liberta
outros homens.” (Donald Culross
Peattie).
Para a Itália, “o Libertado” é
Giuseppe Garibaldi que lutou pela
liberdade não só no Velho Mundo,
mas também no Novo.
O norte da Itália, as ricas
planícies entre Milão e Veneza
estavam sob o jugo do Império
Austro-Húngaro. Os Estados
Pontifícios dividiam a “bota” ao
meio. As chamadas Duas Sicílias
eram controladas pela Espanha.
Contra tal situação levantou-se um
movimento clandestino denominado
“Itália Jovem”, liderado pelo exilado
Mazzini.
Garibaldi sabendo que aquele
idealista se encontrava em Marselha,
o porto mediterrâneo da França,
procurou-o, informando-se com
ele do “Risorgimento”, o nascente
movimento em prol da liberdade.
Ao jovem marinheiro foi
conﬁado o plano de tirar do trono
o rei da Sardenha, apossando-se
de uma nave e bombardear as
fortiﬁcações de Gênova. O plano
fracassou e Garibaldi escapou de
ser preso atravessando a fronteira da
França, onde soube que uma corte
marcial o havia condenado à morte.
Apátrida, aos 29 anos,
resolveu vir para o Brasil. Notícias
informaram-no das rebeliões no Rio
Grande do Sul e Santa Catarina que
declararam sua independência do
Império. Para lá iria ele oferecer seus
serviços. Nos pampas, associou-se
a Bento Gonçalves que deﬂagrara
o movimento conhecido depois
como “Farroupilha”, em virtude
dos farrapos com que se vestiam a
peonada e a “Indiada” vagante das
coxilhas. Os embates dessa guerra
se extenderam de 1835 até 1845
enquanto perdurou a República de
Piratini, até que foram cumpridas as
promessas de Luis Alves de Lima
e Silva, o duque de Caxias, que
ofereceu a anistia aos insurgentes e o
atendimento das reivindicações dos
estancieiros, donos das charqueadas
que eram sugadas dos seus ganhos
pela voracidade ﬁscal do Império.
Garibaldi, paciﬁcada a província
riograndense, construiu com
companheiros dois barcos que
puxados por juntas de bois, foram
lançados ao mar pelo rio Tramandaí.
Um soçobrou, mas o de Garibaldi,
o “ Seival “ chegou à Laguna, onde
havia sido implantada a República
Juliana. Nessa cidade conheceu
o senhor Ribeiro que o acolheu.
Nessa ocasião foi-lhe servido o café

preparado pela ﬁlha de Ribeiro,
Anita. Na troca de olhares ﬁcou
evidente que ambos se simpatizaram
um pelo outro. Garibaldi pediu a
mão da jovem, havedo relutância
por parte do pai, mas que contou
com o apoio dos irmãos. Casaram-se
Garibaldi, tomando
conhecimento que o ditador
Rosas da Argentina invadira o
Uruguai pegou a esposa e em sua
embarcação de 20 toneladas rumou
para o sul. Anita estava para dar
a luz ao primogênito. Garibaldi
aportou na isolada localidade de São
Simão, próxima à Mostardas, no Rio
Grande do Sul, e aí nasceu Menotti
que, na Itália chegou a ser general e
presidente do Conselho de Roma.
Garibaldi, Anita e Menotti,
concluídas as revoltas do sul do
Brasil foram para a Itália, onde
havia deﬂagrado o movimento pela
Uniﬁcação, que aﬁnal foi alcançada
em 1860, após muita luta.
Garialdi, com mil homens
vestindo camisas vermelhas, o
tecido que sobrou de uma loja
incendiada na Sicília, tomou
Palermo, atravessou o estreito de
Missina e em marcha foi libertando
as terras do sul, sendo aclamado
quando com os seus “ Mil “ derrotou
4.000 adestrados combatentes.
Acompanhado pelo jovem Menotti
e por Anita obteve inúmeras vitórias.
Agora, navegando, Anita debilitada
faleceu e o intrépido marinheiro
aportou para sepultá-la o fazendo
em Nice que à época era Niza, de
domínio italiano. Soube aí, que o
jovem rei Vitor Emanuelle II estava
disposto a permitir seu regresso.
Assim, Garibaldi comprou uma
terra na pedregosa ilha de Caprese
onde passou a viver solitariamente,
mas não por muito tempo, pois
foi convocado pelo conde Cavour
para enfrentar os austriacos que
dominavam o Vêneto. Por ora era
melhor submeter-se à monarquia
reinante do que cogitar por uma
república a ser criada. Serviu à
Coroa e deste modo a sua pátria.
Foram-lhe oferecidos um
título nobiliárquico e um castelo.
Garibaldi recusou-os. Seu prêmio
foi o de servir a pátria, o mesmo
ocorrendo com o ﬁlho Menotti, o
gaucho de São Simão que alcançou
o generalato e um dos mais altos
postos na administração da Cidade
Eterna.
Poucas pessoas na História
viveram uma epopéia pessoal como
Giuseppe Garibaildi, que no Rio
Grande do Sul é lembrado com o
nome dado a um município da serra.

INFORMATIVO
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Pedidos de alevinos - 2º lote 2021

Unidade Sentinela com novo
horário de atendimento
A Secretaria Municipal
da Saúde informa que devido
a diminuição da procura por
atendimento médico de pessoas com suspeita de estarem
contaminadas pela Covid-19
e como forma de manter a

qualidade dos atendimentos,
bem como a otimização dos
recursos ﬁnanceiros e humanos, desde a última sexta-feira, dia 15 de outubro, TODOS OS ATENDIMENTOS
MÉDICOS serão realizados

de segunda a sexta-feira,
das 8h às 14h, sem fechar ao
meio-dia.
A Unidade Sentinela ﬁca
localizada na Rua José do
Patrocínio, nº 170, no Bairro
São Francisco.

28ª Feira do Livro
de Veranópolis

Com o lema: "Aqueles
que passam por nós não vão
sós. Deixam um pouco de si,
levam um pouco de nós", a
28ª Feira do Livro de Veranópolis está acontecendo até
o dia 24 de outubro, trazendo
em sua programação muitas
atrações culturais.
Todos os eventos são
abertos a participação de
público, sendo permitida a
presença de até 270 pessoas.
Todos os participantes devem fazer o uso de máscara
facial, cobrindo nariz e boca,
além de higienizar as mãos
com álcool em gel na entrada. Para os maiores de 18
anos, é necessário apresentar
o comprovante de vacinação

contra a COVID-19 (1ª, 2ª
ou dose única).
Conﬁra a programação e
participe!
• 21/10, quinta-feira,
20h - Apresentação da Orquestra de Sopros e participação da Harmonia Ensino
Musical, na Casa da Cultura
Frei Rovílio Costa.
• 22/10, sexta-feira,
20h - Apresentação do Coro
Adulto de Veranópolis, na
Casa da Cultura Frei Rovílio
Costa.
• 23/10, sábado, 9h Lançamento da 1ª Corrida
do Fogo. Atividade do 4ª Pelotão Bombeiros Militar de
Veranópolis na Praça XV de
Novembro.

• 23/10, sábado, 20h Teatro Literário: Conta Comigo, conduzido pela Prof.
Ana P e Grupo de Teatro de
Veranópolis, na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.
• 24/10, domingo, 16h
- Canta APAE, com Prof.
Dinei e Gabi Cenci, na Rua
Coberta.
• 24/10, domingo, 20h
- Encerramento com o espetáculo: O Pequeno Príncipe
(Defendi Produções Artísticas), na Casa da Cultura Frei
Rovílio Costa.
Também haverá participação de Livreiros que
estarão com suas bancas na
Rua Coberta aos sábados e
domingos.

A Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente informa que estão
abertos os pedidos para o 2º
lote de alevinos de 2021.
Os pedidos podem ser
realizados até o dia 19 de novembro. Interessados devem
preencher uma ﬁcha identiﬁcando as quantidades e tipos
de alevinos desejados. São
17 tipos de peixes oferecidos,
em tamanhos que variam de

3 a 10 cm, com valores entre
R$ 0,30 a R$ 9,50 cada.
Após preencher a ﬁcha,
será gerado um valor conforme os alevinos escolhidos,
com pagamento realizado
via depósito bancário. O pedido somente será efetivado
mediante a apresentação do
comprovante de pagamento
e da ﬁcha preenchida para
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente.

DIA D - Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um
movimento internacional de
conscientização para o controle do câncer de mama.
A data tem o objetivo de
compartilhar informações e
promover a conscientização
sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos
serviços de diagnóstico e de
tratamento.
Por isso, a Secretaria da
Saúde de Veranópolis promove no próximo sábado, dia 23
de outubro, um dia especial
para a saúde das mulheres ve-

ranenses.
Neste dia, todas as unidades de saúde do município
estarão abertas no horário das
8h às 14h, onde serão oferecidos testes rápidos para Síﬁlis,
HIV/Aids, Hepatite B e C,
além de coleta do Citopatológico e realização de exames
de mamas.
Mulher! Aproveite esse
momento e procure a unidade
de saúde mais próxima de sua
residência. Agenda sua consulta e a realização dos exames,
para que você viva bem e feliz.

Cronograma de vacinação
contra a COVID

Audiência Pública - Saúde
A Secretaria da Saúde de Veranópolis convida os munícipes em geral para participar da
audiência pública para apresentação do relatório quadrimestral e relatório de gestão da saúde
do 2º quadrimestre de 2021, a ser realizada no dia 22 de outubro, sexta-feira, às 13h30min,
na Câmara de Vereadores.

@PrefeituraVeranopolis

A Secretaria da Saúde divulga o cronograma para a realização da vacinação contra
a COVID-19 em Veranópolis:
• Dia 21/10 (quinta-feira) - segunda dose da vacina
PFIZER / BIONTECH para
o público em atraso e para
quem recebeu a vacina no dia
14/08. Local: Posto de Saúde
Central e ESFs São Francisco, Universal e Santo Antônio, das 8h às 16h.
• Dia 23/10 (sábado) -

segunda dose da vacina FIOCRUZ / ASTRAZENECA
para o público em atraso e
para quem recebeu a vacina
no dia 31/07. Local: Posto de
Saúde Central, das 8h às 14h.
• Dia 23/10 (sábado)
- segunda dose da vacina
PFIZER / BIONTECH para
o público em atraso e para
quem recebeu a vacina no dia
31/07. Local: Posto de Saúde
Central, das 8h às 14h.

GERAL
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Rotary de Veranópolis
realiza projetos visando beneficiar a população

O Rotary Club de Veranópolis está trabalhando na
retomada de diversas atividades. A entidade, que iniciou no município em 1976 e
realizou uma pausa no trabalho em meados de 2010, reabriu em 2019 com o objetivo
de voltar a desenvolver seus
projetos. Algumas ações
foram colocadas em prática, mas a pandemia acabou
adiando os planos de 2020.
Agora, com as ﬂexibilizações, o grupo já tem eventos
conﬁrmados.
Segundo o presidente
da gestão 2021/2022, Diego Pellicioli, a instituição
realizará uma quermesse
solidária. A atividade é uma
parceria do Rotary com a
Secretaria de Turismo e Cultura, tendo em vista que, no
dia 5 de novembro, é o Dia
Nacional da Cultura. “Antigamente existiam quermesses no centro da cidade,
reunindo a família e com
venda de alimentos, evento
musical, brinquedos para as
crianças. Isso que nós vamos
fazer. Em comemoração ao
Dia da Cultura, no sábado e
domingo, dias 6 e 7, vamos
resgatar essa atividade”,
destaca. O evento ocorre na
área coberta da Praça XV de
Novembro, em Veranópolis.
A parte de alimentação e
bebidas da quermesse será de
responsabilidade do Rotary
e os recursos arrecadados
serão revertidos a o projeto
de capacitação proﬁssional

Oﬁcina de Costura, também
em parceria com a Prefeitura.
“Soubemos, através de um
colega nosso do Rotary que
tem confecção, da diﬁculdade de se conseguir mão-de-obra nessa área de costura,
nessa visão mais industrial. A
ideia é que tenhamos máquinas proﬁssionais para oferecer essa atividade. Não conseguimos a doação de todo
esse equipamento, então essa
será uma das aquisições com
o valor arrecadado na quermesse”, explica.
A primeira turma deverá
ter participantes indicados

pelo cadastro da Secretaria
Municipal da Assistência
Social, mas o objetivo é poder abrir novas turmas para
a população em geral que se
interesse. “A gente não quer
ser apenas um clube assistencialista, queremos contribuir para que haja uma continuidade, iniciando projetos
que, depois, possam ter andamento de forma independente”, revela Pellicioli.
O Festival do Chopp,
muito tradicional na história
da entidade, terá uma nova
edição em março do próximo
ano. “Tivemos uma edição

em 2019, com o então presidente Renato Breitenbach,
mas com a pandemia não
pode ser realizado novamente. Agora, com as novas regras do Governo do Estado,
mais ﬂexíveis, agendamos
para 12 de março de 2022.
Este é um evento social, festivo, para arrecadar recursos
que serão usados para desenvolver os demais projetos”,
explica o atual presidente.
A entidade também integra a organização da Feira da Agricultura Familiar
de Veranópolis, em parceria
com a Emater, Avaec, Co-

tecnológica, qualquer coisa.
Geralmente as pessoas precisam de ajuda, têm dúvidas,
então queremos criar um canal para colaborar”, revela
Pellicioli.
A partir da implementação do serviço, que ainda não
tem data deﬁnida, a pessoa
que tem um projeto, irá leva-lo até a Aciv, para que possa ser analisado e veriﬁcar
a viabilidade da ideia. Passando desta etapa, será disponibilizada uma mentoria e
assessoramento. De acordo
com Pellicioli, a Aciv e o

próprio Rotary tem muitas
pessoas que podem ajudar alguém a fazer algum negócio.
“Por exemplo se a pessoa
tiver dúvida na questão de
administração, arquitetura,
marketing, a gente sabe aonde buscar as pessoas e elas
vão poder auxiliar este empresário, para que a pessoa
junte elementos e consiga realizar o empreendimento. O
objetivo é gerar crescimento
na cidade, mais empresas,
renda. Além dessa ajuda, a
UCS está aberta para dar um
suporte, caso necessário”,

detalha.
Ainda, na Aciv terá
um espaço, parecido com
“coworking”, que seria um
espaço colaborativo, com
sala de reunião, local para a
pessoa levar o seu computador, com internet e telefone,
para poder trabalhar no início do empreendimento. A
previsão é que as atividades
iniciem no próximo ano.
Outra proposta do Rotary é a criação de um Banco de Doações, com o intuito de intermediar a ligação
entre quem tem algo para

légio Agrícola, Sindicato
dos Trabalhadores Rurais e
Prefeitura, com patrocínio
do Sicredi e da Adubare.
“Ajudamos a fazer o estatuto da feira, a organizar,
distribuímos os aventais, os
gazebos e os bonés, para ﬁcar bonito, um padrão. E a
gente também desenvolveu
uma sacola retornável, uma
questão ambiental e também
para evitar que os produtores
gastem com sacolas plásticas”, relata o rotariano. A
feira ocorre aos sábados pela
manhã, a partir das 7h30min,
na Praça XV de Novembro.

| | Em breve
Um projeto que está em
fase inicial é o Inova e Empreende, reunindo Rotary,
Prefeitura, Associação Comercial, Cultura e Industrial
de Veranópolis (Aciv) e Universidade de Caxias do Sul
(UCS). “Nossa ideia é ajudar
quem quer empreender, seja
para quem criar um novo negócio ou melhorar o que já
tem. Não tem limite de idade,
não precisa ser universitário,
basta que a pessoa tenha ou
imagine uma empresa ou um
negócio, pode ser uma padaria, uma loja, uma startup

doar e quem precisa receber. “Nosso foco será eletro
e móveis. Precisam ser produtos de qualidade, que não
precisem de manutenção,
porque não vamos ter oficina. Faremos essa intermediação de quem quer doar
para quem está precisando.
Estamos
providenciando
um espaço para armazenar
as doações. Assim, quando
alguém quer doar a gente
vai lá, busca e deixa no depósito para quando surgir
alguém que precisa”, esclarece o presidente.

REGIÃO

Retorno da Oficina de Atividade Física
é marcado por muita alegria

O encontro de abertura
ocorreu na tarde da quarta-feira, dia 06, na comunidade de
Nossa Senhora das Graças.
Com muita disposição, 48
participantes comemoraram o
retorno dos encontros presenciais da oﬁcina de atividade
física, que visa a promoção da
saúde física e mental, sendo
também um espaço para celebrar a vida, compartilhar bons
momentos e nutrir amizades.
Estiveram presentes o Prefeito Nelton Carlos Conte, a
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secretária de Saúde e Assistência Social, Fernanda Grosselli,
a coordenadora de Saúde, Juliana Rui, a enfermeira Janete
Fontana, o extensionista social
da Emater/RS-Ascar Airton de
Almeida e a estagiária Emili
Zat.
A educadora física Talita
Mezadri Rui coordena a oﬁcina, proporcionando momentos
únicos de integração, socialização e cuidado em saúde.
Ao ﬁnal do encontro o
grupo confraternizou com um

Campanha de Multivacinação e
Promoção da Saúde Bucal
No último sábado, dia 16,
ocorreu o “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação.
Das 8h às 14h, a equipe de
enfermagem esteve realizando
ações de vacinação e veriﬁcação de situação vacinal do público alvo da campanha.
Além disso, a equipe de
saúde bucal realizou avaliações odontológicas e proﬁlaxias em pacientes previamente
agendados.
Lembrando que a Campa-

nha de Multivacinação se estende até o dia 29 de outubro,
com o objetivo de atualizar
a caderneta de vacinação de
crianças e adolescentes menores de 15 anos, oportunizando
maior acesso às vacinas disponíveis no Calendário Nacional
de Imunização, colaborando
para diminuição da incidência
de doenças imunopreviníveis.
Compareça à Unidade de
Saúde com a caderneta de vacinação!

lanche saudável.
Destaca-se que todas as
medidas de prevenção e combate ao coronavírus estão sendo seguidas.
O segundo encontro foi realizado na quarta-feira, dia 13,
na comunidade de São Paulo
da Cruz. Os demais encontros estão programados para
ocorrerem sempre às segundas
e quartas-feiras, em diferentes comunidades do município, com a disponibilidade do
transporte para a participação.

Compre em
Fagundes Varela,
ganhe raspadinhas
e concorra a
muitos prêmios.
Investir em Fagundes
sempre dá resultado!

GERAL
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INFORMATIVO DA CÂMARA DE
VEREADORES DE SERAFINA CORRÊA
33ª Sessão Ordinária de 13 de outubro de 2021
ORDEM DO DIA

DO PODER EXECUTIVO

APROVADA POR UNANIMIDADE a MENSAGEM
RETIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 86/2021 que
“ALTERA A EMENTA E O ART.
1º DO PROJETO DE LEI Nº
086, DE 23 DE SETEMBRO DE
2021”.

- Leitura do OFÍCIO GAB.
Nº 402/2021, do PROJETO
DE LEI Nº 87/2021 que “DISCIPLINA A CONCESSÃO DE
PATROCÍNIO, NA FORMA DE
APOIO CULTURAL, À RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA NO
TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO
DE SERAFINA CORRÊA”.

APROVADA POR UNANIMIDADE o PROJETO DE
LEI Nº 86/2021 que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE PASSO
FUNDO, ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
APROVADO POR UNANIMIDADE o PROJETO DE
LEI Nº 89/2021 que “DENOMINA PRÓPRIO MUNICIPAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
APROVADO POR UNANIMIDADE a LICENÇA DE
VEREADOR Nº 6/2021, do
Vereador Gilmar Facco que “REQUER LICENÇA DO CARGO
DE VEREADOR PARA O PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO
A 6 DE NOVEMBRO DE 2021,
PARA TRATAR DE ASSUNTOS
PARTICULARES”.

MATÉRIAS RECEBIDAS

- Leitura do OFÍCIO GAB.
Nº 401/2021, do PROJETO DE
LEI Nº 90/2021 que “ALTERA O
§ 4º DO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.611, DE 04 DE JUNHO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
- Leitura do OFÍCIO GAB.
Nº 406/2021, do PROJETO DE
LEI Nº 91/2021 que “DISPÕE
SOBRE A COBRANÇA DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA NA EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA”.
- Leitura do OFÍCIO GAB.
Nº 407/2021, do PROJETO DE
LEI Nº 92/2021 que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REPASSAR VALORES AO HOSPITAL NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

MATÉRIAS RECEBIDAS
DE VEREADORES
- Leitura e remessa para Opinião Técnica da Assessoria Jurídi-

ca e, posteriormente, remessa para
a CCJRF, do PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
4/2021, dos Vereadores da Mesa
Diretora que “ALTERA DISPOSITIVOS DO ANEXO I DA
RESOLUÇÃO Nº 2/2021 QUE
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO,
NO ÂMBITO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE VEREADORES DE SERAFINA CORRÊA
- RS, DO ‘PROJETO EDUCAÇÃO POLÍTICA NAS ESCOLAS’ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
- Leitura e inclusão na ordem
do dia para discussão e votação da
LICENÇA DE VEREADOR Nº
6/2021, do Vereador Gilmar Facco que “REQUER LICENÇA DO
CARGO DE VEREADOR PARA
O PERÍODO DE 18 DE OUTUBRO A 6 DE NOVEMBRO DE
2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES”.
- Leitura do PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS Nº 29/2021,
do Vereador José Carlos Betinardi, que “SOLICITA AO PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA
VERIFICADO SE HÁ POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO
DE UMA ÁREA COBERTA
NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA CASTELINHO DO SABER, PARA QUE EM DIAS DE
CHUVA, OS ALUNOS TAMBÉM POSSAM REALIZAR
ATIVIDADES RECREATIVAS
NA ÁREA EXTERNA”.

INFORMATIVO DA CÂMARA DE
VEREADORES DE SERAFINA CORRÊA
34ª Sessão Ordinária de 18 de outubro de 2021
Compromisso e posse do Senhor NELCÍDIO ROBERTO
ALBAN, Vereador Suplente eleito e diplomado para a 15ª Legislatura do Município de Seraﬁna
Corrêa, e convocado para assumir
no período de 18 de outubro a 6
de novembro de 2021 na vaga do
Vereador Gilmar Facco, em licença particular.
Posse do Senhor JOÃO ANSELMO DOS SANTOS, Vereador Suplente eleito e diplomado
para a 15ª Legislatura do Município de Seraﬁna Corrêa, e convocado para assumir no período de 18
à 29 de outubro de 2021 na vaga
da Vereadora Morgana Tecchio,
em licença saúde.

ORDEM DO DIA
APROVADO POR UNANIMIDADE o PROJETO DE
LEI Nº 90/2021 que “ALTERA O
§ 4º DO ART. 10 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.611, DE 04 DE JUNHO DE 2018 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
PEDIDO DE VISTAS ao
PROJETO DE LEI Nº 91/2021,
que “DOSPÕE SOBRE A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO
DE MELHORIA NA EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA”.
APROVADO POR UNA-

NIMIDADE o PROJETO DE
LEI Nº 92/2021 que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REPASSAR VALORES AO HOSPITAL NOSSA
SENHORA DO ROSÁRIO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

MATÉRIAS RECEBIDAS
DE VEREADORES
- Leitura e remessa para Opinião Técnica da Assessoria Jurídica e, posteriormente, remessa para
a CCJRF, do PROJETO DE LEI
Nº 93/2021 que “INSTITUI O
PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA - O MELHOR REMÉDIO É DOAR NO MUNICÍPIO
DE SERAFINA CORRÊA.”.

Veja como é fácil entrar em contato com O Estafeta:
WhatsApp: (54) 99693.4767 ou e-mail oestafeta@oestafeta.com.br
Faça uma assinatura do jornal e receba o seu exemplar em casa.
Assinatura anual: 10 x de R$ 15,00 - Conteúdo exclusivo para assinantes

REGIÃO

O ESTAFETA \

Parquinho da Doze de Maio é revitalizado

FOTOS GEAN GHELLERE

Na tarde de quarta, dia
13, foi realizada solenidade de
inauguração do Parquinho da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Doze de Maio.
O novo parquinho recebeu
o nome de “Cantinho da Alegria”, o qual foi escolhido através de sugestões e votação dos
alunos e seus familiares.
Ocorreram diversas melhorias e o espaço foi totalmente revitalizado com a colaboração e trabalho dos pais
do CPM (Conselho de Pais e
Mestres). Os brinquedos foram reformados, lixados e
pintados, foi criado um espaço
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de areia para as crianças brincarem, e colocados pneus para
delimitar as áreas e embelezar
o parquinho.
A dedicação e envolvimento dos pais nos ﬁnais de
semana, durante 3 meses, puderam tornar realidade o sonho
de termos na Escola um parquinho seguro para proporcionar
um espaço de entretenimento e
diversão para os alunos dos 1ºs
ao 5ºs anos. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura
e o Poder Público apoiaram a
inciativa da escola e do CPM
em revitalizar o parquinho
dando total apoio.

O parquinho também recebeu um brinquedo novo através do Projeto do Fundo do
Social do Sicredi. Dando continuidade à Semana da Criança, os alunos foram presenteados com esse lugar tão especial
que é sinônimo de alegria.
A solenidade de inauguração contou com a participação
do Prefeito Evandro Brandalise, a Secretária de Educação e
Cultura, Cleia Peruzzo, o gerente do Sicredi Vila Flores,
Gustavo Ferronato, as direções
das escolas e demais autoridades civis.

Trabalhos no centro

Durante a última semana, a gestão municipal iniciou duas obras de grande
importância para a população
vilaﬂorense: o recapeamento
da Rua 10 de Abril (no trecho
que liga o trevo central de
acesso ao município à Avenida das Flores) e a remodelação das faixas elevadas presentes na área urbana.
Na Rua 10 de Abril, a obra
está na etapa inicial de retirada do asfalto antigo, seguindo
com a pavimentação asfáltica
nova. Além do recapeamento,
foram refeitas as entradas de
abastecimento de água pela
equipe da Secretaria de Obras
e pela assessoria técnica da

Sábado foi o Dia “D” na UBS de Vila Flores
Ocorreu no último sábado,
dia 16, em Vila Flores o Dia
D, cumprindo a Campanha
Nacional de Multivacinação
e além de ações do Outubro
Rosa.
A UBS esteve aberta em
horário excepcional no sábado, entre 08h e 17h sem fechar
ao meio dia, com coleta de
citopatológicos durante todo
o dia, para mulheres que não
dispõem de tempo durante a
semana, atualização da carteira
de vacinação de crianças e adolescentes até 15 anos de idade,
testes de visão, promovidos
pelo Mercadão dos Óculos,
veriﬁcação de pressão arterial,
teste de glicemia e orientações
nutricionais.
O poder público agradece
imensamente o Mercadão dos
Óculos por fazer parte desta
bela ação e por ser parceiro no
trabalho de melhoria da qualidade de vida vilaﬂorense.

Logo na entrada da UBS, o
Gabinete das Primeiras Damas,
o CRAS, as Agentes de Saúde
e a Emater distribuíram hidratantes íntimos, mensagens motivacionais e conscientizaram
acerca do Outubro Rosa e a
importância da prevenção ao
câncer de mama e câncer de
colo do útero.
O deputado estadual e médico Dr. Thiago Duarte (DEM),
esteve presente, realizando
implantes contraceptivos em
mulheres que haviam sido selecionadas conforme critérios
da equipe da Sec. de Saúde e
Assistência Social. Duarte fez
uma breve explanação do funcionamento dos implantes, sanando dúvidas e respondendo
questões, conhecendo também
o espaço da UBS.
Recepcionando o deputado esteve o Prefeito Evandro
Brandalise, o Presidente da
Câmara de Vereadores, Edson

@prefeituravilaflores

Dall’Agnol, os vereadores do
DEM, Deisi Detogni e Julcimar Detoni, os vereadores do
MDB, Luiz Felipe Tramontina

Borsoi e Jaqueline Podenski,
secretários municipais, entre
outras autoridades.

CORSAN. O asfalto novo se
faz necessário, pois é uma das
vias com maior circulação de
veículos e pedestres do município.
Na obra de remodelação dos quebra-molas está
ocorrendo o rompimento da
faixa elevada, para a reconstrução. A administração está
buscando refazê-las de modo
que sejam mais suaves para
o condutor que transita pelo
município, evitando possíveis prejuízos à população.
O prefeito Evandro Brandalise esteve acompanhando
as obras de perto, visto que
são de grande benefício para
a cidade.

Prefeitura
realiza a
pintura de
cordões

No decorrer da
quarta-feira, dia 13,
ainda no turno da manhã, iniciaram as pinturas dos cordões laterais das ruas na área
urbana do município,
partindo do Moinho
de Madeira na Avenida das Flores, em direção à Igreja Matriz.
A pintura além de
melhorar o aspecto
visual de Vila Flores, também auxilia
na orientação para
os motoristas quanto
aos locais permitidos
para estacionamento
e melhora da sinalização.

REGIÃO
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Alimentação Escolar: Cotiporã recebe
assessoria técnica do CECANE
Recentemente, o Município de Cotiporã, por meio da
Secretaria de Educação e Desporto, recebeu uma visita técnica das Assessoras do Centro
Colaborador em Alimentação
e Nutrição Escolar do RS (CECANE – UFRGS), Mauren
Buzzati e Agnes Kopper. O
CECANE tem como principal objetivo prestar assessoria
técnica aos envolvidos no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para o
desempenho das suas atribuições. O PNAE, gerenciado
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE/MEC), é considerado
um dos maiores programas na
área de alimentação escolar do
mundo.
Na oportunidade, as assessoras puderam analisar todas
as ações e atividades realizadas no Município, relacionadas à alimentação escolar que
é fornecida na Rede Municipal
de Ensino, bem como executaram uma visita técnica à

FOTOS: JORDANA GIACOMELLI

Escola Estadual Jacintho Silva. O Conselho Municipal de
Alimentação Escolar, representantes da Agricultura Familiar, EMATER e produtores
cotiporanenses, também participaram de uma formação com
a equipe do CECANE.
Em reunião ﬁnal, as assessoras Mauren e Agnes apresentaram um relatório, trançando um plano de trabalho
em conjunto com os envolvidos e parabenizaram a forma

como o Programa Nacional de
Alimentação Escolar é executado em Cotiporã.
A reunião contou com a
presença da vice-prefeita, Lenita Zanovello Tomazi, secretária de Educação e Desporto,
Lilian Zechin, nutricionista
da pasta, Josiele Kesties, vice-presidente do Conselho de
Alimentação Escolar, Elaine
Falcade Frizon, e chefe do Setor de Compras e Licitações,
Leticia Frizon.

Aberto o período para encomendas de Alevinos
Desde a quinta-feira, dia 14,
até o dia 2 de dezembro, o Município de Cotiporã, através da
Secretaria de Agricultura, Meio
Ambiente, Indústria e Comércio,
recebe as encomendas de alevinos de diversas variedades. Os
preços variam de R$ 0,40 a R$
10,00 a unidade e a entrega dos
peixes está prevista para ocorrer
no dia 7 de dezembro de 2021.
As encomendas devem ser
realizadas por meio do telefone
3446-2818 ou na Secretaria.
Tem Carpa Capim, Carpa
Cabeça Grande, Carpa Prateada e Carpa Húngara, Tilápia,
Jundiá, Carpa Colorida, Trairão,
Piava, Pacú, Lambari e Surubim
Pintado e Dourado.
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Coleta de resíduos eletrônicos
A segunda etapa da
Campanha de Coleta de
Resíduos Eletrônicos já
iniciou em Cotiporã e,
desde a quarta-feira, dia
13, televisões, computadores, geladeiras, fogões,
rádios, celulares e demais
equipamentos eletrônicos
já podem ser entregues na
oficina da Secretaria de
Obras, localizada no Loteamento Getúlio Vargas.
A campanha faz parte do
Programa de Educação
Ambiental do Consórcio

Intermunicipal de Desenvolvimento
Sustentável
da Serra Gaúcha (CISGA), que abrange mais de
15 municípios da região
e visa conscientizar sobre
a importância do descarte
correto dos materiais.
Os resíduos eletrônicos
serão recolhidos no município, nesta quarta-feira, dia
20, pela empresa Natusomos, que realiza todos os
processos necessários para
o descarte corretos dos materiais.

ESPECIAL
GERAL
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Salão Paroquial de Fagundes é pauta de debate
Reformar ou construir um novo? Essa é a questão que tem sido motivo de polêmica no município
FRANCINE GHIGGI

REPORTAGEM:
FRANCINE GHIGGI
A comunidade do município de Fagundes Varela está
envolvida em uma questão que
precisa ser deﬁnida: o que fazer
com o Salão Paroquial? O prédio, que ﬁca junto à praça central, ao lado da Igreja Matriz,
está fechado a cerca de 10 anos
e sofre com a degradação do
tempo e ações de vandalismo.
“O salão é um patrimônio que
está depredado, essa é a constatação. E assim não deve continuar. Antes de pensar se constrói
um novo e de que tipo, é preciso pensar nesse patrimônio que
está ali, com a história que contem”, avalia o padre da paróquia
fagundense, Décio Podenski.
O contrato de construção é
datado de 16 de junho de 1952.
“Ele tem toda uma história bonita, junto com a história de
tantos e tantos que viveram no
salão trabalhando, ﬁzeram seus
casamentos, de seus ﬁlhos. Então, isso é uma coisa interessantíssima”, reﬂete o religioso. As
opiniões sobre a conservação
ou nova construção precisam
ser analisadas. “A gente entende que toda comunidade tem os
que enxergam a história como
um valor imexível e tem os que
enxergam a história como algo
que foi e precisa ser pensada a
partir de hoje, essa é a realidade
que temos em Fagundes”, salienta o padre.
Segundo Podenski, é preciso ouvir a opinião de todos os
envolvidos antes de determinar
qualquer atitude. “Decisões vão
ter que ser tomadas, a primeiro
passo sempre é uma assembleia
com a presença de representantes da igreja, porque envolve
um custo, busca de recursos, e
a paróquia não pode deﬁnir o
assunto apenas localmente. Tem
que ser tudo bem pensado com
a comunidade”, descreve. Ele
defende que a população deve
poder manifestar a sua vontade.
“A vida dele [do salão], de 70
anos, cumpriu sua missão e tem
sua história. Por isso, quem tem
que decidir o que vai acontecer
com ele é a comunidade”, frisa.
Para o padre, a pandemia
acabou adiando as tratativas e as
possibilidades de avanço na de-

ﬁnição deve se estender. “Agora
está tendo mais abertura, mas
quantos se sentem seguros de vir
numa assembleia que vai ter um
grande público? Ainda não dá. É
preciso pensar com o ecônomo
da Diocese, com o bispo diocesano, olhando para a estrutura
Igreja, e as lideranças locais”,
destaca, acrescentando que fazem parte das lideranças todos
aqueles que são comprometidos
com a comunidade. “Na hora da
decisão toma quem mora aqui,
que tem compromisso com a
comunidade e contribui com o
dízimo. Porque se não, chega
um que não contribui com nada
na Igreja e quer dar opinião, não
dá para deixar isso acontecer.
Precisa levar em consideração
as pessoas que tem uma caminhada com a Igreja”, ressalta o
sacerdote.
Com isso, o padre acredita
que as ações devem ocorrer apenas no próximo ano. “A primeira coisa é, no início do ano, após
a festa de Lourdes, fazer uma
assembleia. Depois, durante o
ano, ir formando a equipe construtora. A equipe pró-salão não
deve ser a mesma que administra a paróquia, porque a equipe
administrativa é temporária e a
da construção precisa ser a mesma do início ao ﬁm da obra, que
pode levar um, dois ou cinco
anos. É aquela que vai pensar
com os proﬁssionais as exigências da Legislação”, explica.
Podenski comenta que, dentre os projetos que já foram feitos
antes dele chegar ao município,
um deles chamou a atenção por
ser nos moldes do aplicado em
uma cidade na região. “Sei que
teve um projeto baseado no de
Nova Pádua, com salas comerciais para alugueis, pensando na
questão da manutenção. Lá conheço, até o ano passado, que era
minha região de trabalho, e nunca foi alugada a sala, uma sala
enorme. Mas, se for pensar em
salas, precisa um salão novo”,
exempliﬁca. Ele lembra ainda
que, além do salão, a infraestrutura para as atividades que serão
feitas também deve ser pensada,
como um local apropriado para
estacionamento.

ESPECIAL
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O Estafeta foi as ruas em
Fagundes Varela para ouvir
a opinião de moradores
Acho que é melhor derrubar. Não tem nada diferenciado.
Foi um pecado a questão da igreja antiga, terem derrubado para fazer uma nova, agora é diferente.
A questão de custo para reforma e manutenção é melhor
construir um novo.
Rodrigo Bassani, vitivinicultor

“Há possibilidade de construir um maior, no mesmo local”
Conforme o colaborador
da Paróquia, Leandro Rigo, já
são quatro ou cinco anos que
o assunto sobre a situação do
salão vem sendo comentado,
mas nunca evoluiu. “Foi feito
levantamento, teria um projeto, mas a comissão que estava
tratando disso foi desfeita e
parou”, conta. Ele acredita que
possa ser ocupado o mesmo
local para ser feito um salão
novo. “Há possibilidade de
construir um maior, no mesmo
local. Poderia ser nos mesmos
moldes, para que a fachada ﬁ-

casse parecida”, opina e completa: “Acho que vai demorar
mais uns pares de anos para ter
uma deﬁnição”.
A arquiteta e urbanista fagundense, Luise Dalla Libera,
acredita que o local deve ser
preservado, tendo em vista o
valor histórico que possui. “A
estrutura interna é de madeira
e está daniﬁcada, precisa ser
substituída, sendo utilizados
materiais contemporâneos e de
maior durabilidade. Mas tudo
isso pode ser feito mantendo a
fachada e realizando os repa-

ros necessários. A manutenção
é indiscutível”, destaca.
Conforme Luise, a cozinha também é um local que
precisará ser adequada as
nomas atuais da Legislação.
Ainda, é preciso deﬁnir o que
será feito com o patrimônio,
sabendo que, com o passar do
tempo, a estrutura ﬁcará mais
daniﬁcada. “Deve ser conservado e ser utilizado, porque
não adianta deixar parado do
jeito que está, pois tende a se
desgastar cada vez mais”, enfatiza.

Fazer no mesmo lugar pode ser, mas precisaria fazer
novo. Do jeito que está a tendência é cair. Reformar é
dinheiro jogado fora.
Nildo Cortellini, frentista
Não tem que reformar nada, fazer novo e acabou. Aqui no
centro estão perdendo para qualquer capela do interior.
Ervi Boschetti, agricultor
Tem que mexer com máquina e levar embora. Cimento ali
só tem o reboco, o resto é de barro. Como ﬁzeram com a
igreja, que tinha uma história, então podem fazer. As comunidades todas tem e a paróquia não, é uma vergonha.
Deonísio Ecco, aposentado
Em tempo: Na década de 70, em virtude de infiltrações, uma Igreja antiga foi
demolida no centro do município. Em seu lugar, foi construída a atual Igreja Matriz.

GERAL
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ECONOMIA & CIA
21.10
DINHEIRÃO-Piratini promete conserto de escolas e pagamentos de bolsas. Serão implementadas 56 escolas padrão. Investimentos:
APRENDE MAIS (R$ 637 mi)-Recuperação e aceleração de
aprendizagem;
OBRAS E TECNOLOGIAS (R$ 242 mi)-Melhoria de estrutura física e tecnológica;
AGILIZA EDUCAÇÃO (R$ 228 mi)-Repasse ﬁnanceiro extraordinário com autonomia para as escolas em reformas e melhorias;
ESCOLA DO AMANHÃ (R$ 59 mi)-Restauração do Instituto
de Educação e implementação de Centro de Desenvolvimento
para Educação e Centro de Tecnologias e Museu do Amanhã;
EDUCAÇÃO COM BASE EM EVIDÊNCIAS (R$ 28 mi)-Plataforma, sistemas de avaliação e Pisa;
ESCOLA DA VIDA (R$ 8 mi)-Novo Ensino Médio, revisão dos
cursos de educação proﬁssional e referencial curricular para ensino fundamental.
CALOTE CHINÊS-Incorporadora China Properties deixa de
pagar US$ 226 milhões em bonds a credores. A empresa com participação estatal seguirá “considerando, explorando e trabalhando” por soluções para quitar seus débitos com credores. Buscará
reﬁnanciamento ou venda propriedades imobiliárias.
HONESTO BENDINE-No Governo Dilma, as falcatruas aﬂoraram. Resolveu nomear “homem de conﬁança” como Presidente
da Petrobrás. Agora, TRF4 conﬁrma condenação de ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendine, por corrupção. Uns R$ 3 milhões mal havidos em 2015, resultaram em 56 meses de xilindró,
inicialmente em regime de sol quadrado.
COMUNG-O Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas apresentou proposta pioneira e inovadora. A intenção é fomentar a cooperação cientíﬁca e tecnológica focada no desenvolvimento e no aprimoramento de produtos, serviços e processos,
promovendo a atualização tecnológica, o incremento de competitividade das empresas e a inovação, por meio da sinergia entre
as universidades e o setor empresarial. Poderia ser antes, agora é
pé na tábua!
ABRANGENTE E VIÁVEL?-A proposta do Comung contempla um ecossistema formado por instituições de ensino, órgãos
públicos e empresas. Oportuniza atuação em áreas de agricultura
e agropecuária; defesa e segurança; indústria criativa; inovação e
tecnologias na indústria; materiais avançados; saúde, biotecnologia e indústria de alimentos; tecnologia da informação e comunicação; e tecnologia-meio ambiente e energias renováveis.
Esforços multiplicados viabilizam.
COLOMBO-Ícone do comércio do estado, morre Adelino Colombo, 90a. Guiado pela intuição e pelo talento para os negócios,
fundou a Lojas Colombo há 61 anos, em Farroupilha (RS). Hoje,
a maior rede de eletromóveis do Sul e a 10ª do País, com 305 lojas
e mais de 4 mil funcionários. O Grupo é composto pelas lojas de
eletromóveis e pelas empresas Crediare; ColomboCred, especializada em empréstimos; Colombo Motors; Colombo Consórcios;
Colombo Casa Pet; Feirão de Móveis; e a Colombo Tech, desenvolvedora de soluções de software para varejo em nível nacional.

Plestra com Osmar Terra, às 9h, na Casa da Cultura
Frei Rovilio Costa. A iniciativa é da Secretaria de
Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade.
Às 20h, apresentação da Orquestra de Sopros,

21.10 com participação da Harmonia Ensino Musical, na
Casa da Cultura Frei Rovilio Costa.

Às 20h, apresentação do Coro Adulto de

22.10 Veranópolis, na Casa da Cultura Frei Rovilio Costa,
integrando a programação da Feira do Livro.

Encerramento da Feira do Livro, com o espetáculo

24.10 “O Pequeno Príncipe”, às 20h, na Casa da Cultura
Frei Rovilio Costa.

Quarta | 20/10

22º
11º

Quinta | 21/10
0mm
0%

Sexta | 22/10

24º
10º

0mm
0%

Sábado | 23/10
0mm
0%

Domingo | 24/10

27º
16º

23º
9º

3mm
67%

23º
13º
Nascer do sol aprox.: 5h44min
Pôr do sol aprox.: 18h38min
Índice UV: Moderado - 6 de 10
Pólen: Médio
Lua: Cheia (20/10) e Minguante (28/10)

0mm
0%

Trabalhos de
recuperação
asfáltica
A Operação Tapa Buracos
deu prosseguimento à recuperação das vias asfaltadas de
Nova Prata.
A equipe trabalhou na Linha Bento Gonçalves, comunidade Três Mártires, e além
da recuperação propriamente
dita, está realizando a limpeza
das laterais, abrindo valetas e
instalando tubos em pontos estratégicos para uma melhor e
necessária drenagem das águas
pluviais.
O prefeito, Alcione Grazziotin, acompanha constantemente o processo. “O trabalho
está sendo levado a contento e
embora o recapeamento seja
uma solução paliativa, já está
dando melhores condições de
trafegabilidade”.

Fórum Regional
de Apicultura
O prefeito Alcione Grazziotin, acompanhado da vice,
Sandra Zottis, prestigiaram a
abertura do I Fórum Regional
de Apicultura e Meliponicultura, na quinta-feira, dia 14, no
Plenário da Câmara Municipal
de Vereadores de Nova Prata.
Antes da abordagem das
temáticas pelos palestrantes
convidados, aconteceu a apresentação e entrega dos novos
uniformes aos participantes do
Programa Pequeno Jardineiro,
neste ano, doados pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A entrega
foi realizada pelo prefeito, pela
Diretora de Meio Ambiente e
Sustentabilidade da Corsan,
Liliani Cafruni.

LEGISLATIVO
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Encontro encaminhou demandas com a RGE

Na quinta-feira, dia 14, o
presidente da Câmara de Vereadores de Veranópolis, Cristiano Valduga Dal Pai, esteve
no gabinete do Prefeito de Veranópolis, Waldemar De Carli, participando do encontro
com representantes da RGE,
empresa integrante da CPFL
Energia.
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Na ocasião, a consultora de Negócios da empresa,
Polyana S. da Cunha Iesbik e
o técnico Alisson Franke Renz
realizaram prestação de contas
e demais ações que a empresa
já efetuou no município. Conforme dados apresentados, a
RGE executou em 2021 obras
que representaram investimen-

to superior a R$ 2,5 milhões de
reais no município.
Ainda no encontro, os chefes do Executivo e Legislativo
solicitaram antecipação de prazos de serviços em pendências
mais urgentes, como a retirada
de postes nas comunidades de
São Valentim, São Roque e
Santo Antônio da Segunda.

Nova diretoria do CIC Serra
apresentada no município

Na última quinta-feira,
dia 14, ocorreu uma reunião
na Associação Comercial e
Industrial de Veranópolis para
apresentação da nova direção
da Associação das Entidades
Representativas de Classe Empresaria Gaúcha (CIC Serra).
Na ocasião, Elton Gialdi
– Presidente CICs Serra, acompanhado de Vinícius Pessin e
Maristela Chiappin – Vice-presidentes CICs Serra, estiveram
reunidos com Waldemar de

Carli - Prefeito de Veranópolis, Cristiano Valduga Dal Pai
- presidente da Câmara de Vereadores de Veranópolis, Renato Breitenbach – Presidente
ACIV, Bruno Fontana Boﬀ –
Diretor de Assuntos dos Prestadores de Serviço e Proﬁssionais
Liberais da ACIV e Niromar
Heitor Gabriel e Vagner Cielo – Ex-presidentes da ACIV e
componentes da Diretoria CICs
Serra para aproximar relações e
encaminhar parcerias.

Confira o que esteve em votação na Sessão do dia 18

A Câmara de Vereadores
de Veranópolis realizou na segunda-feira, dia 18, a Sessão
Ordinária 29/2021. Conﬁra o
que esteve em apreciação:
Indicação nº 156, de 30
de setembro de 2021
Autor: vereador Cristiano Valduga Dal Pai (PDT)
Ementa: Solicita ao Executivo Municipal para que,
através da Secretaria de Infraestrutura, estude a possibilidade de instalação de placas de
sinalização, com orientação
de velocidade, alerta de curvas acentuadas, entrada e saída de veículos e animais e limitador de velocidade (tachão
para sinalização, dispositivo
confeccionado em resina, reﬂetivo, popular tartaruga) nas
estradas do interior do município que são asfaltadas e estão recebendo asfalto.
Com parecer favorável da
Comissão de Serviços Públicos.
Resultado: Aprovada por
unanimidade.
Projeto de Lei Legislativo nº 08, de 28 de setembro
de 2021
Autor: Poder Legislativo
Ementa: Dispõe sobre a
concessão de incentivo para a
formalização de aquisição de

bens imóveis e dá outras providências.
Com parecer favorável
das comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas.
Resultado: Aprovado por
sete votos favoráveis (Mara
Lourdes Garib Guzzo, Rodrigo Felipe Angonese Costa, João Guilherme Mazetto,
Aristeu André Caron, Vanderlei Zanotto, Adriane Maria Parise e Maria de Lourdes Gregol) e uma abstenção (Luis
Carlos Comiotto).
Projeto de Lei Executivo nº 126, de 30 de agosto de
2021
Autor: Poder Executivo
Ementa: Dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para
o Exercício Financeiro de
2022.
Com parecer favorável
das comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas.
Resultado: Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei Executivo
nº 139, de 29 de setembro de
2021
Autor: Poder Executivo
Ementa: Autoriza realizar despesas com o projeto
“Campeonato Municipal de
Bochas 2021”. Totalizam até

R$ 1.952,50.
Com parecer favorável
das comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas.
Resultado: Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei Executivo
nº 142, de 29 de setembro de
2021
Autor: Poder Executivo
Ementa: Convênio entre
os municípios de Veranópolis
e Nova Prata para procedimentos na área da oftalmologia.
Com parecer favorável
das comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas.
Resultado: Aprovado por
unanimidade.
Projeto de Lei Executivo
nº 144, de 30 de setembro de
2021
Autor: Poder Executivo
Ementa: Altera Lei que
dispõe sobre a contratação
temporária de pessoal para a
Secretaria Municipal da Educação, Esportes, Lazer e Juventude.
Com parecer favorável
das comissões de Constituição e Justiça e Finanças, Orçamentos e Contas.
Resultado: Aprovado por
unanimidade.

Você sabe quanto vale a sua Vacina?
Assim como a sua boa ação, ela não tem preço!
Quando você for se vacinar contra a Covid-19, lembre-se
de levar junto 1Kg de alimento não perecível para fazer a sua
doação.
A campanha de arrecadação de alimentos se estende durante todo o período de vacinação e é uma promoção realizada
pela Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis.

Já conhece nosso site?
Lá você pode conferir as últimas notícias e novidades
que a Câmara de Vereadores desenvolve em Veranópolis.
Acesse o link www.camaraveranopolis.rs.gov.br, para
ﬁcar por dentro de nosso trabalho e acompanhe as Sessões
pelo Facebook e Youtube da Câmara de Veranópolis, além
das tramitações dos projetos e indicações pelo app Câmara
Veranópolis!

SEGURANÇA
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Prisão por tráfico de
drogas em Veranópolis
Na noite da sexta-feira,
dia 15, aproximadamente às
19h45mnin, na Rua Albano
Coelho de Souza, a Brigada
Militar (BM), através de uma
guarnição da Força Tática e
da Delegacia de Polícia (DP),
receberam uma denúncia que
um homem iria fazer o transporte de drogas da cidade de
Veranópolis até Nova Prata.
As equipes então se posicionaram no possível lugar em
que ele estaria e realizaram a
abordagem. Com o mesmo foi
encontrado, dentro de seu veículo, uma bucha e uma porção
grande de cocaína, pesando 45

Primeiro homicídio do ano
Novas detenções
por tráfico

FOTOS DIVULGAÇÃO

gramas e que depois de fracionada renderia aproximadamente 100 buchas.
O homem foi conduzido à
DP onde foi lavrado o auto de
prisão em ﬂagrante pelo crime
de tráﬁco de drogas e posteriormente foi encaminhado ao Presídio Estadual de Nova Prata.

Porte ilegal de arma de fogo
No sábado, dia 16, a guarnição da Brigada Militar (BM),
de Fagundes Varela, em trabalhos de rotina abordou um
veículo VW Golf de cor preta, da cidade de Veranópolis,
conduzido por um homem de
44 anos na linha Marques do
Herval. No interior do veículo
foi encontrado uma espingarda calibre 32, de cano serrado
carregada e uma bolsa contendo oito cartuchos do mesmo
calibre. O homem foi preso em

ﬂagrante por porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido.

Bombeiros treinam

Foi identiﬁcado como
José Rafael Gomes de Souza, 18 anos, a vítima de homicídio ocorrido na noite da
sexta-feira, dia 15, por volta
das 22h45min, na rua Felipe Gabriel, bairro Cristo
Redentor, em Nova Bassano. Souza foi alvejado por
diversos disparos de arma
de fogo. Ele tinha passagens policiais.
Na ocasião, a Brigada
Militar (BM), através de
uma guarnição da Força
Tática, recebeu uma informação sobre um homicídio
ocorrido no referido endereço. Chegando no local,
os policiais militares constataram o óbito do vítima.

Segundo a BM, a execução
pode estar ligada à disputa
entre grupos criminosos por
território e pontos de vendas
de drogas. Durante as buscas na residência, os PMs
apreenderam:
notebook,
telefone celular, balança
de precisão, 14 buchas de
cocaína embaladas prontas
para a venda e cocaína não
fracionada.
A cena do crime foi
isolada até a chegada da
polícia civil e do Instituto Geral de Perícias (IGP)
para os procedimentos legais. A Polícia Civil passa
investigar o primeiro homicídio registrado no ano em
Nova Bassano.

Atingido por tiros
em Nova Prata

O Corpo de Bombeiros
Militar do Rio Grande do Sul
– CBMRS, com sede em Veranópolis, promoveu no sábado,
dia 16, treinamento em águas
rápidas.
O treinamento foi realizado no Rio das Antas, na cidade
de Nova Roma do Sul, oportunidade em que foi possível
abordar técnicas de salvamen-
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to e navegação em águas rápidas (com grande presença de
corredeiras). Tal atividade proporcionou um nivelamento e
aperfeiçoamento dos militares
no referido ambiente aquático, o que reﬂetirá na qualidade do serviço prestado, tendo
em vista a vasta incidência de
ocorrências deste tipo na região.

Um homem foi atingido por disparos de arma de
fogo no último sábado, dia
16, no bairro São João Bosco em Nova Prata. Segundo
informações divulgadas pela
Delegacia de Polícia de Nova
Prata, dois homens armados
chegaram em uma residência e
dispararam vários tiros na vítima e após fugiram em rumo
ignorado. A Brigada Militar
(BM), foi acionada e fez bus-

cas mas ninguém foi preso. O
homem foi socorrido ao Hospital São João Batista de Nova
Prata, onde ﬁcou internado e
devido a gravidade foi transferido para Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) de Caxias do
Sul, onde teve morte cerebral
constatada.
Também um veículo foi
incendiado e segundo a Polícia
Civil poderia ter ligação com o
fato.

Incêndio em residência
em Nova Bassano

Na noite deste domingo,
dia 17, aproximadamente às
19h, ocorreu um incêndio em
residência, Rua Senhor Bom
Jesus, bairro Cristo Redentor,
em Nova Bassano.
Os Bombeiros Militares
de Veranópolis foram acionados mas ao chegarem ao
local, a guarnição verificou
que a residência mista (ma-

deira e alvenaria), de dois
pisos, com aproximadamente 125 m², estava totalmente
tomada pelo fogo. Foi efetuado combate a incêndio
onde foi possível proteger a
residência vizinha e efetuado rescaldo na residência
consumida pelo fogo. Foram
utilizado aproximadamente
6.500 litros de água.

No início da tarde da sexta-feira, dia 15, a Brigada Militar
(BM), através das guarnições
da Força Tática e Polícia Civil, desencadearam a operação
denominada “Descidão”, que
visou coibir o tráﬁco de drogas
no município de Veranópolis.
Após troca de informações entre as forças de segurança, foram cumpridos dois mandados
de busca e apreensão, em residência ligadas ao tráﬁco.
Restaram presos na operação três homens, dois veículos,
19 buchas de cocaína prontas
para venda, quatro porções a
granel de cocaína pensando 40
gramas, 10 porções de maconha, pesando 80 gramas, R$
1.276,00 em moeda corrente,
nove celulares e uma balança
de precisão.
Os homens e o material
apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia
(DP), para lavratura do auto
de prisão em ﬂagrante e posteriormente conduzidos ao Presídio Estadual de Nova Prata.

Morto a tiros

Um homicídio foi registrado na tarde da segunda-feira,
dia 18, no Bairro Vila Verde em
Guaporé. Segundo registro, o
fato ocorreu por volta das 17h
na Rua Das Araucárias. A vítima, um homem de 50 anos, foi
alvejado por diversos disparos
de arma de fogo em frente a
uma residência.
Dois homens, em uma motocicleta efetuaram os disparos. O homem, sem conseguir
fugir, acabou sendo alvejado.
Ele encontrava-se no imóvel
realizando um trabalho de pintura. Posteriormente, a dupla,
não identiﬁcada por testemunhas, embarcou na motocicleta
e saiu para uma direção desconhecida.

Acidentes
No ﬁnal da manhã da
quarta-feira, dia 13, a Polícia
Rodoviária Estadual (PRE),
registrou um acidente de trânsito no km 276 da ERS 324
em Nova Araçá. Foi a colisão
de dois caminhões resultando
apenas em danos materiais.
Às 17h30min atendimento outro no km 272. Nesta situação
ocorreu a colisão entre dois
veículos de passeio.

ESPORTE

A força de todos perseguindo um
objetivo comum! Volta Pentacolor

Vamos falar de objetivos
novamente. Já abordei
esae assunto em outra
oportunidade, mas agora,
mais uma etapa foi vencida,
e o VEC vai para uma nova
fase na Divisão de Acesso.
É sempre bom lembrar que
a caminhada começou meia
insegura, sem saber direito
como montar a temporada,
demoramos para escolher
quem comandaria o clube,
o dinheiro para investir
era curto, e comissões
foram escolhidas para
viabilizar ﬁnanceiramente
a participação do time na
competição, que agora pode
recolocar o VEC na Primeira
Divisão do Estado.
Devo aqui enaltecer
o trabalho dos que
montaram esse time, o
gerente Fininho Kufner,
o diretor de futebol Paulo
Salla (Tampinha), o técnico
Cristian, o Lucianinho,
enﬁm, os que contrataram
este grupo. Não sei quais
os critérios adotados, o que
era prioridade na escolha
dos atletas, mas é um bom
grupo, e olha que já estamos
na reta ﬁnal e, até agora, não
ouvimos nada sobre nem
um dos jogadores, fatos que
em outras oportunidades
aconteceram. O time em
campo até agora deu resposta
positiva e, me parece,
consciente e muito focado
nos objetivos traçados. O

clube, então torcedor, traçou
seus “objetivos”, e espera
que sejam os da torcida
também, que ainda não fez
sua parte por completo.
É, meu caro torcedor
Pentacolor, está chegando
a tua hora de mostrar
que você pode e deve
ajudar o Timaço do Peito
e mostrar sua conﬁança
no grupo de jogadores e
seus comandantes, se você
tiver oportunidade, mostre
isso nos meios sociais da
Internet, em seus grupos,
ou mesmo ao vivo. Mas,
principalmente, no ﬁnal
do mês, quando o VEC
jogará a partida de volta do
primeiro mata-mata, aí o
torcedor deve lotar o ADF
e mostrar toda sua força,
amor e entusiasmo fazendo
valer o fator casa. Falta
pouco agora, mas muito
ainda para atingir o objetivo
que é a volta a Primeira
Divisão, e todos da direção
aos jogadores, da comissão
técnica ao torcedor, das
autoridades da cidade,
passando pelo comércio e
indústria, enﬁm chegou a
hora de todos, eu disse todos
nós nos unirmos em um só
objetivo, o retorno.
Então vamos lá... Surgiste
da força de um povo, que
unido provou seu valor. Hoje
és orgulho, timaço do peito,
VEC pentacolor.

Divisão de Acesso 2021 - Grupo A
14ª RODADA
Brasil 0x0 Igrejinha
Tupi 0x0 Glória
União F 1x1 Veranópolis
Passo Fundo 3x1 Cruzeiro
São Gabriel
Guarani-VA
Bagé
Avenida
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Grupo B
2x1 Inter-SM
0x3 Guarany-BA
1x3 Lajeadense
0x0 São Paulo

Classificação G. A
Pts
1º União F
28
2º Veranópolis
27
3º Cruzeiro
18
4º Brasil
16
5º Glória
16
6º Tupi
15
7º Passo Fundo
15
8º Igrejinha
14

Classificação - G. B
Pts
QUARTAS DE FINAL | Ida
1º Guarany-BA
29
23.10 - Sab - Arena Cruzeiro 15:30 2º Lajeadense
27
Cruzeiro x Lajeadense
23
3º Avenida
23.10 - Sab - Castanheiras 19:00
4º São Paulo
19
Brasil x Guarany-BA
18
5º
Inter-SM
24.10 - Dom - Eucaliptos 15:30
6º Guarani-VA
14
Avenida x Veranpópolis
5*
7º
São
Gabriel
24.10 - Dom - Aldo Dapuzzo 19:00
8º
Bagé
-1**
São Paulo x União Frederiquense
* O São Gabriel foi punido com a perda de seis pontos devido à escalação irregular de atleta. **Na tarde da terça-feira, dia
19, o Bagé foi julgado por situação parecida. Foi punido, perdendo com a perda de 12 pontos e acabou sendo rebaixado da
Chave B. Na Chave A, o Igrejinha foi rebaixado.

Faltam quatro jogos para o acesso
Foram deﬁnidos no domingo, dia 17, os últimos classiﬁcados e os confrontos das
quartas de ﬁnal da Divisão de
Acesso. Duas das três equipes
serranas na disputa avançaram
à próxima fase e seguem na
briga para retornarem à elite
em 2022.
Já classiﬁcado, o Veranópolis Esporte Clube (VEC), ﬁcou no empate em 1 a 1 com o
União Frederiquense e terminou a primeira fase na segunda
colocação do Grupo A, com 28
pontos, um atrás da equipe de
Frederico Westphalen. Na próxima etapa, o adversário será o
Avenida. O duelo de ida será
em Santa Cruz do Sul.
Nos outros dois confrontos das quartas de ﬁnal, o
União Frederiquense vai enfrentar o São Paulo de Rio
Grande e o Cruzeiro encara o
Lajeadense.

UNIÃO FREDERIQUENSE

O Brasil-Fa, mesmo com
empate sem gols com o Igrejinha no Estádio das Castanheiras, se classiﬁcou com a
quarta posição da chave A,
com 16 pontos. O Glória, que
também ﬁcou no 0 a 0 com o

Tupi, fora de casa, acabou com
os mesmos 16 pontos, mas ﬁcou atrás pelo saldo de gols. O
adversário do time de Farroupilha nas quartas de ﬁnal será
o Guarany-BA, com a primeira
partida na Serra.

Avenida espera jogos equilibrados

ESPORTE CLUBE AVENIDA

Depois do jogo com o São
Paulo, em que empatou em 0
a 0 e garantiu classiﬁcação em
terceiro da Chave B, o diretor
de futebol do Avenida, Guilherme Eich, projetou o confronto com o Veranopolis na
próxima fase. Ele disse que
vai ser um dos grandes duelos dessa segunda fase, que
são duas equipes qualiﬁcadas
e que qualquer um dos dois
pode sair vitorioso. Disse ser
um jogo em que o Avenida vai
entrar em condições iguais que
o Veranópolis e que o detalhe
vai fazer a diferença.

Direção quer mobilizar a torcida
Na segunda-feira, dia 18,
um dia após a conﬁrmação da
classiﬁcação do Veranópolis, o
presidente Gilberto Generosi,
em entrevista à Tua Rádio Veranense, comemorou a conquista
e conclamou a torcida a vestir a camisa do VEC, colocar a
bandeira do clube na frente das
casas, nas sacadas de apartamentos e nos estabelecimentos
comerciais. “Vamos colocar o
Veranópolis no ritmo dos ‘mata-

-matas’”, enfatizou o presidente.
Para Generosi, é uma força que passará para dentro de
campo e motivará ainda mais
os jogadores. “Vai ser uma semana muito trabalhosa, mas
eu tenho certeza que no dia do
jogo vai ser muito bonito, com
a entrega do time em campo”,
destacou.
Já o técnico Cristian de
Souza, ao ﬁnal do jogo em
Frederico Westphalen, disse

que a atuação do VEC mostra
que a equipe está forte. “Agora
é vida nova, tudo zera e a gente inicia um novo campeonato.
Sabemos que o nosso time está
forte, nosso time tem grupo.
Estamos muito focados em,
primeiro passar por esse adversário diﬁcílimo. Vamos, no
domingo, a Santa Cruz, para
fazermos um jogo equilibrado
e trazer a responsabilidade de
deﬁnir em casa.

Retrospecto favorável ao VEC
Os duelos entre Veranópolis e Avenida se iniciaram
em 2001 e foram poucos
confrontos, uma vez que o
time de Santa Cruz do Sul
alternou-se muito entre a
Primeira Divisão e a Divisão
de Acesso. De lá para cá fo-

ram nove jogos apenas, com
amplo retrospecto favorável
ao VEC. Aliás, o Pentacolor
nunca perdeu para o Periquito. Foram cinco vitórias
e quatro empates. Em se tratando de jogos nos Eucaliptos, foram duas vitórias do

VEC e dois empates. No Antônio David Farina, três vitórias do VEC e dois empates.
Ao longo destes confrontos, o VEC marcou 14
gols e sofreu sete, restando
um saldo positivo de sete
gols em favor do pentacolor.

GERAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 008/2021 - Edital de Licitação nº
159/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente, a serem adquiridos quando deles o Município necessitar.
Data da sessão: 04 de novembro de 2021 às 09 horas.
Leilão nº 001/2021 - Edital de Licitação nº 162/2021
O Município de Seraﬁna Corrêa/RS, comunica aos interessados que em conformida¬de com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, procederá a realização do Leilão Pú¬blico nº 001-2021, que
tem por objeto a alienação de bens sucateados e bens inservíveis, de
propriedade do Município de Seraﬁna Corrêa, RS.
Data da sessão pública: 10 de novembro de 2021 às 10 horas.
O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se à disposição dos interessados no site oﬁcial www.seraﬁnacorrea.rs.gov.br.
Informações também serão prestadas através do endereço eletrônico licitacao@seraﬁnacorrea.rs.gov.br.
Seraﬁna Corrêa, RS, 20 de outubro de 2021.
Valdir Bianchet - Prefeito Municipal

EDUCAÇÃO

Ensino a Distância
Angelica Moi

Formada primeira turma de Tecnologia
em Processos Gerenciais do Campus
Veranópolis do IFRS

angelicapedagogico@gmail.com

A modalidade de estudos
EAD no Brasil vem crescendo
ano a ano. O modelo de aula que
já foi realizado através de cartas,
rádio e TV, atualmente tem o
suporte de plataformas com inúmeras funções, além da possibilidade de interação entre alunos
e professor, seja através de aulas
síncronas (aulas ao vivo) ou assíncronas (aulas gravadas). No
Brasil a EAD ganhou reconhecimento e credibilidade em 1996,
mas sua história começou bem
antes na cidade de Boston nos Estados Unidos, “No ano de 1728, e
foi se expandindo logo depois de
um anúncio no jornal da cidade.
O professor Caleb Phillips oferecia um curso de taquigraﬁa (uma
técnica para escrever à mão de
forma rápida, usando códigos e
abreviações) para alunos em todo
o país, com materiais enviados
semanalmente pelo correio; este
é o primeiro registro de um curso
a distância”. Além da qualidade
das aulas, outros fatores interferem na escolha por aulas a distância, um exemplo é o custo do
transporte que por muitas vezes
se torna mais elevado do que o
investimento do curso escolhido.
De acordo com dados do Inep e
do MEC, em 2019, pela primeira
vez na história o total de alunos
ingressantes por EAD foi maior
do que no ensino presencial, na
rede privada. Outro dado interessante que também foi apresentado é o de que entre 2009 e 2019 a
procura por cursos EAD aumentou 378,9%.
Distance Learning
Modality
The distance learning mo-
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dality in Brazil has been growing
year after year. The class model that has already been taught
through letters, radio and TV, is
currently supported by platforms with numerous functions,
in addition to the possibility of
interaction between students
and teacher, either through synchronous classes (live classes)
or asynchronous classes (classes
recorded). In Brazil, distance learning courses gained recognition
and credibility in 1996, but its
history began much earlier in the
city of Boston in the United States, “In 1728, and it was expanding soon after an advertisement
in the city’s newspaper. Professor
Caleb Phillips oﬀered a course in
shorthand (a technique for writing quickly by hand, using codes
and abbreviations) to students
across the country, with materials
sent weekly by mail; this is the
ﬁrst record of a distance learning
course”. Besides the quality of
classes, other factors interfere in
the choice of distance classes, an
example is the cost of transport,
which often is higher than the
investment in the chosen course.
According to data from Inep and
MEC, in 2019, for the ﬁrst time
in history, the total number of
incoming students through distance learning was greater than in
classroom teaching, in the private
network. Another interesting fact
that was also presented is that between 2009 and 2019 the demand
for distance learning courses increased by 378.9%.
Fonte:https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/19/17/
educacao-a-distancia-no-mundo-e-no-brasil

Quer ser nosso colunista ou
ter seu artigo publicado n’O Estafeta?
Entre em contato para
saber mais pelo WhatsApp: (54) 99693.4767.

REPRODUÇÃO/IFRS

Cinco estudantes do curso superior de Tecnologia
em Processos Gerenciais do
Campus Veranópolis do Instituto Federal (IFRS), colaram
grau em solenidade realizada
de forma on-line na sexta-feira, dia 8. O evento foi a primeira formatura de um curso
superior do Campus.

Os estudantes Alair Costella, Amanda Mulinari, Jaisso
Chiomento, Marcelo Gabrielli,
Mateus Magnun Antunes Batista participaram do ato solene, conduzido pelo diretor-geral do campus, Daniel de Carli.
Também
participaram
da solenidade o coordenador
do Curso de Tecnologia em

Processos Gerenciais, Cleber
Cervi, o representante do setor de Registros Acadêmicos,
Jorge Antônio Viel e o representante do setor de Tecnologia da Informação, Francis
Gaﬀree.
O campus agradece a participação de todos e deseja sucesso aos concluintes.

Escola Infantil Amor e Carinho de Cotiporã
será ampliada e contará com berçário
Na manhã da sexta-feira,
dia 15, o Município de Cotiporã celebrou mais uma grande conquista e um importante
passo para o desenvolvimento
do setor educacional.
Com a presença de autoridades locais, proﬁssionais
da Rede Municipal de Ensino,
alunos e servidores públicos,
foi realizada a Assinatura da
Ordem de Início das Obras
de ampliação e construção de
berçário da Escola Municipal
de Educação Infantil Amor e
Carinho.
Os serviços, que estão

previstos para iniciar na próxima semana, sob responsabilidade da empresa Coimbra
Engenharia e Gestão LTDA,
terão investimento de mais de
R$ 1,3 milhões, provenientes
de recursos próprios do Município.
O projeto para construção
do Berçário foi desenvolvido
pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura de Cotiporã, tendo capacidade para
atender 30 crianças, a partir
dos quatro meses de idade. O
local contará com espaço amplo e arejado, constituído por

sala de repouso, sala de atividades e fraldário. Além da
construção deste novo módulo,
serão executados os trabalhos
de ampliação e remodelação
de espaços existentes como a
recepção, cozinha, refeitório e
sala de descanso.
Com a ampliação da Escola Infantil Amor e Carinho será
possível elevar o número de
crianças atendidas, qualiﬁcar
a infraestrutura e oportunizar
novos ambientes de recreação.
Atualmente, a Escola conta
com mais de 130 alunos matriculados.

GERAL
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Tiago João Zanella

Já pensou terminar de tomar a sua bebida e ela
ainda estar quente/gelada? Lhe apresentamos os Copos Térmicos Stone, sendo a mesma tecnologia usada nos copos Stanley, ele está entre os queridinhos
essa semana por aqui. Além disso, ele tem válvula de
pressão, detalhes em aço escovado, a parte externa
não sua e não enferruja. Deve estar se perguntando
por quanto tempo ele segura a temperatura da bebida,
não é mesmo? Bebida gelada ele segura até 6 horas
e bebida quente até 4 horas. Venha se apaixonar por
essa nova tecnologia e garantir o seu!

O escritor Laurentino Gomes
dedica-se a uma nova trilogia de
livros-reportagem, desta vez sobre
a história da escravidão no Brasil.
Resultado de seis anos de pesquisas e observações, este primeiro
volume cobre um período de 250
anos, do primeiro leilão de cativos
africanos registrado em Portugal,
na manhã de 8 de agosto de 1444,
até a morte de Zumbi dos Palmares.

A Disney anunciou nesta segunda-feira (18) uma
série de mudanças no seu calendários de estreias no
cinema para o biênio 2022/2023. As alterações afetaram 11 ﬁlmes, oito deles do Universo Marvel. A lista
inclui títulos como Thor: Love and Thunder, Pantera
Negra: Wakanda Forever e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Os manos Enzo e Danilo são parceiros
em todas as horas.

Vinicius da Costa Bittencourt e sua leitura atenta
em uma das edições d’O Estafeta.

O felino Tuko, da humana Victória Cardoso,
encontra conforto em poses inusitadas.

Data de Nascimento: 18/07/1980
Profissão: Atendente Comercial
Local de nascimento: Minha terrinha, minha
amada VeraCity
Status de relacionamento: Quase sério kkk
Apelido carinhoso: Kavanha
Sua maior qualidade: Sincero
Seu maior defeito: Muito bonzinho
Paixões: Minha família, minha casa, minha cidade
Mania: Tenho algumas kkk
Time do coração: Grêmio
A característica mais importante de um ser
humano é... Ser justo, e saber respeitar o outro
como ser humano
O que você mais aprecia em seus amigos? Parceria
Um sonho: Ser pai
Um lugar para viver: Veranópolis, minha terra.
Um sonho de criança: De criança de fato não
lembro, mas tenho vários atualmente
Programa de TV: Programas esportivos
O que você detesta? Ser desrespeitado como
pessoa, como ser humano
Que dons você gostaria de ter? Conseguir resolver
tudo facilmente, de forma prática e simples
O que você considera uma tragédia? Os rumos
que a raça humana está tomando, por causa da
falta de humanidade
Um ídolo: Meu pai
Viagem perfeita: Com pessoas que amo
Com o que gasta mais dinheiro: Meu carro
O que é a morte para você? Passagem para uma
vida melhor, em plenitude, e com muita harmonia
Seu momento mais feliz? Família reunida
E o mais triste? A passagem do meu pai
O que faz nas horas vagas? Tenho alguns hobbys
(música, net...)
Animal de estimação: Cão
Saudade de.... Pessoas amadas que já estão no
outro plano
Como você se imagina daqui a 10 anos: Mais
experiente, e um paizão muito parceiro
Esporte preferido: Futebol
Livro: Faz tempo não leio um...
Filme: Se for de (muita!) ação tá valendo
Cidade ou Campo: Campo
Dia ou Noite: Noite
Sol ou Chuva: Sol
Pessoa que admira: Minha mãe
Um acontecimento: Nascimento dos meus irmãos
Medo: Perder as pessoas que me são importantes
Se pudesse viajar no tempo, o que mudaria?
Várias coisas, tanto em mim, quanto no mundo
Veranópolis em uma palavra: Gratidão!
Mensagem: “Não corra a mais do que suas pernas
permitem. Faça o que é possível. A vida é muito curta.
E não vale a pena levá-la tão a sério.”

Antes, a questão era descobrir se a vida
precisava de ter algum significado para ser vivida. Agora, ao contrário, ficou evidente que ela
será vivida melhor se não tiver significado.
Albert Camus

ENTRETENIMENTO O ESTAFETA \

20/10
Jaime Girotto
Sara L. Viríssimo
Neide M. Russ
Brechó Popular
Émerson Rodrigheri
Edilse T. Grando
Vítor H. Gasparin
Móveis Pasquali
Salvador Girotto
Vanderlei Oltramari
Vanilce Grando
Ermíria F. Pagnoncelli
Armelinda K. Zatt
Lizandra Paim
Leilane Agostini
Rita Fogali
Marinês Peruzzo
Osmar C. de Oliveira
Clélia Mossi
Esperança Torani
Airton Peruzzo
Marlon Gabriel
Medeiros
Vanderlei da Silva
21/10
Alzir Tedesco
Nilton Bonfante
Geni Sechin
Emerson Cristianetti
Márcio Gaspar
Juliana Simioni
Maria O. Siviero
Galante Ind. Calçados
José Vanzella Jr.
Sílvia Vieira
Guilherme Bonfante
Eleonise Dall’Pizzol
Alexandre Mazetto
Claudino Bavaresco
22/10
Recanto da Beleza
Nicolas Gabriel
Luciane Guadagnin
Marcelo Tapparelo
Carla Tomasi
Marco A. B. Cenci
Ademar da Rosa
Beatriz F. Scalco
Lúcia G. Costella
Bruna Marcon
Ione Bisatto
Altair Bisatto
Gilnei Coppini
Fiorelo Tedesco
Ari Tonial
Vanessa Zanchetta
Eloar J. Schiavon
Etelvino Simonatto
Nilva Bison
Cátia Bressiani
Clarice Guadagnin

HORÓSCOPO

Paula R. Amantéa
Mateus Fochesatto
Pedro M. da Silva
Elinara Zancan
João Carlos Buzachi
Valdemir Sigognini
Eduarda Ciello
23/10
Jandir Coppini
Ademir Vincenzi
Lorinês Mezzalira
Dolores Coser
Catarina dos Santos
Simone Martinelli
Vilmar Roncatto
Zilda Ramos
Rian D. Menin
Bernadete Cicconetto
Arlindo Prescendo
Claudir Ceppo
Eliane M. O. Reche
Cristiana Reche
Anderson Detogni
Lucas Bortoncello
Nereu A. Sottili
Joice Treviso
Ivanilde Carbonera
Volnei Rigo
Samuel Buzachi
Daiane Zanotto
Carlos Ceppo
24/10
Odila Bonato
Iracema N. Fiori
Emanoele Belenzier
Elinor R. Fabris
Vânia Farenzena
Larissa R. Benetti
Érik da S. Roncatto
Lucas T. Guillardi
Severino Fin
Sirlene B. Bés
Wolmes de Oliveira
Taís Costela
Daiane Costella
Dirceu Rizatti
Rosa Perin
Marli S. Gasparin
Nelva Domeneghini
Marialva Batagello
Celita Pasqualon
Alexandro T. Rigon
João Ferronato
João Carlos Cenci
Antonio Fantini
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Denilse V. Marcon
Newton M. Nunes
Recanto Medianeira
Eletrônica do Zé
Luiz C. Conte
Vera Oliveira
Marcelo Farenzena
Gustavo C. Cielo
Marlisa Reche
Janice G. Rui
Paulo A. Bisatto
Márcio Daróz
Maria H. Gabriel
Morgana da Silva
Magda Reginatto
João P. De Carli
Eunice Salvetti
Diogo D. Pastore
César Gottardo
Taciane Kesties
Tássia Sartori
Taís Sartori
Neusa V. Zanchetin
Camila Galli
Leda Matiello
26/10
Adriane Tedesco
Elene Picolo
Rafaela Quadri
Simone M. Bergamin
Márcia M. Bim
Bar e Arm. João
Inês M. Zanolla
Ricardo J. de Souza
Joel A. Bristot
Vera Machado
Rafaela Pessin
Janete Giordan
Mercado Bella Itália
Altemir Bassani
Leonides Zanella
Doralino Cortellini
Carlos Audibert
Jorge Reinheimer
Eugênio Pessin
Andrei Coradin
Graciele Tomazi
Tamires Sartori
Leandro Rodrigues
Ana M. Scussel
Dorvalina B. Carbonera
Deise Piasseta
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Uruguaio e Argentino
Um uruguaio, cansado
de ouvir o seu amigo argentino contar vantagens, em dado
momento da conversa lhe pergunta: - Entonces? Qué se pasó
en la Guerra de las Malvinas?
- E o argentino: - Bien, fuemos
vice-campéon!
Caipiras
Dois caipiras chegam na
capital. Estavam morrendo de
fome e entram num restaurante
chique. Não sabendo o que pedir, resolvem imitar o rico que
estava na mesa ao lado. O rico
da mesa pede uma entrada, os
dois caipiras: - Garçom, pra
nois também... - O rico pede
um prato lá todo especial, os
dois caipiras: - Garçom, pra
nois também... - O rico resolve repetir o prato, os dois
caipiras: - Garçom, pra nois
também...- Vai indo assim e os
caipiras ainda tão morrendo de
fome. O rico termina e diz ao
garçom: Poderia arrumar-me
um engraxate? Os dois caipiras: - Garçom, pra nois também... - O rico ouvindo isto diz
aos caipiras: - Olhe, meus amigos, eu creio que um engraxate
dá para nos três. - Os caipiras
imediatamente: - Não senhor!
o senhor come o seu que a gente come o nosso!!!
Mentiroso
Mamãe, mamãe... na escola me chamaram de mentiroso.
Cale-se que você nem vai à escola ainda.

25/10
Pedro Belitzki
Ernesto Spagnol
Evania Peruzzo
Roselene S. Coppini
Camila Néspolo

De 20 a 26 de outubro

Assuntos de trabalho eﬆão em pauta,
ariano, junto com as queﬆões que envolvem relações, compromissos e combinados. É uma semana para se dedicar ao que
é mais importante e conversar para definir
melhor as eﬆratégias e metas no que envolve outras pessoas.

Relacionamentos, no seu caso, eﬆão ainda mais em deﬆaque, canceriano. Isso inclui
especialmente relações pessoais e familiares. Alias, assuntos de família podem ser
retomados e é importante resolver as pendências e ter as conversas necessárias para
seguir mais em paz.

Eﬆá aproveitando essa fase para rever
tudo que precisa, libriano? Aproveite porque você eﬆá com oportunidades extra para
organizar e resolver coisas importantes na
vida. Assuntos de família e queﬆões domésticas também ganham importância durante
esses dias.

Suas emoções eﬆão mais evidentes,
capricorniano, e você pode aproveitar para
entender melhor o que sente. Assuntos de
trabalho e contatos profissionais podem
ser retomados. Aproveite o céu da semana
para cuidar melhor de si mesmo e da sua
imagem.

Uma semana para pensar e planejar o
futuro, taurino, aproveitando para revisar
assuntos de trabalho e parcerias ligadas a
ele. Os cursos são bem-vindos e até mesmo podem ser retomados, especialmente
visando aprofundar temas que você já sabe
e quer se dedicar mais.

Um ótimo momento para organizar a
rotina e a vida, leonino. Concentre-se nas
prioridades, mas reserve tempo para refletir,
curtir mais a vida e ter conversas prazerosas com amigos, incluindo aqueles que você
não vê há um tempo. O céu do momento é
favorável para cuidar da saúde.

Boa semana em termos de comunicação, escorpiano, uma ótima chance para
expressar o que quer, desfazer mal entendidos e abrir seu coração. No trabalho, as
divulgações e contatos são positivas. São
dias mais movimentados, mas que também
pedem introspecção.

Um momento que pede mais recolhimento e introspecção, aquariano, mas sem
deixar de agir e fazer o que precisa ser feito. Vale até iniciar coisas novas ou retomar
coisas antigas. Mas sem perder o foco e os
objetivos principais. Eﬆudos podem ser retomados.

O período de revisões continua, geminiano, e é importante rever eﬆratégias,
comportamentos, combinados e o que mais
for preciso. É um momento de retomadas
importantes e de pendências de vida sendo
resolvidas e isso inclui relacionamentos.

É hora de aproveitar mais a vida, virginiano, organizando sua rotina de forma a ter
mais tempo para você, seus prazeres e atividades pessoais. Um momento para revisões
sobre valores e vontades, que pode ajudar na
tarefa de tornar sua vida mais divertida.

Reencontrar amigos pode ser bem divertido, sagitariano. Conversar com pessoas com
quem tem projetos em comum também pode
ser favorável. A semana pede organização
nas coisas práticas e controle financeiro, com
a perspectiva de fazer planos para o futuro.

Um bom momento para revisar a forma
como lida com seus valores, pisciano, não apenas materiais, mas internos. Mudanças são favoráveis, mas é importante lembrar de incluir
todos que eﬆão à sua volta e que de alguma
forma têm alguma relação com seus projetos.

CLASSITUDO
VARIEDADES

O ESTAFETA \

El atleta de Monte Forte

MAURO FLORES
CORRETOR DE IMÓVEIS
CRECI 32689 CNAI 2271

FONE: (54) 3441.2170
www.mauroimoveisrs.com.br
Vendo

Ordàlio el cognossea el
ponto ﬁaco de Genovin, so
conterànio de Monte Forte,
via banda el Pulador: l’era la
ràbia chel sentìa par esser stà
considerà el pezo giugador
de bola de tuta la comunità.
Genovin, magari, el se
considerva ingiustissà. El
dizeva che tute le bole chel
assava passar-se soto le gambe
le zera par colpa dei giugadori
de mezo de campo.
Adesso i residìa tuti due in
Seraﬁna –Ordálio vegnesto trè
o cuatro ani vanti, e Genovin
pena rivà. Ma eco che Ordàlio,
chel zera de star zo a la Brìtola,
el se gà inventà de farghe-ne
una cuel’altro: el gà anunsià
chel so conterànio pena rivà
el zera el pi brao bàcher –
zaghero—del Monte Forte.
“—Te si sempre stà
ingiustissà, Genovin...” –lo
provocava Ordàlio.
Ma i orgoliosi noi ze mai
boni de inacorzer-se cuando
che le so cualità lodade no le
ghe ze mia.
“—Te la ghè dita giusta,
Ordàlio!” –el gà concordà
Genovin, scomissiando nantra
volta lodar le so cualità de
bàcher sentral.
La oportunità de Genovin
provar el so discorso la ze
capitada a la domènega drio,
cuando chel ze ndato apressiar
un giùgo insieme Ordàlio.
Toneton, el zaghero sentral
del time de la Brìtola, el gavèa
parà zo una sgionfa de vin e
caciassa al mesdì e gà tocà
assar-lo fora del giùgo contra
la echipe del Borge –atual
Vila Oeste. Lora, con tuta la
propaganda che Ordàlio el
gavea fato, i gà sùito convidà
Genovin pal posto del titular.
La pose tuta stilosa del
novo bàcher sentral de la
Brìtola la combinava gran
poco con cuel chel rendarìa in
campo: el time del Borge el gà
petà sèi gol rento l’arco de la
Brìtola. Cuatro i ghe gà passà
in mezo le gambe de Genovin;
e i altri due li gà fati lu --due
gol contra. Se no fusse stà che
in tel secondo tempo l’è ndà
rento Toneton in tel posto de
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Genovin --anca se la ciùca del
titular la zera sol metà passada
via--, la rovina la sarìa stata
ancora pi granda. A la ﬁn el
placar el ze stà sei a sìncoe in
favor del time del Borge.
Ma Ordàlio, no se sà se
l’è stà par scusar Genovin
del bon o sol par coionar-lo
de pi ancora, el ghe gà palesà
ai torsedori de la Brìtola la
maniera come chel astro pena
desmoralizà el gavea imparà
giugar la bola in tei so posti
natal, sul alto del Monte Forte.
“--Là ghe manca tère piane
par far campi de futibol!” –el
gà despiegà Ordàlio. “--Lora
el campo de la capela el pende
un bel poco. Una golera la
ze ben sul alto e cuel’altra
là zo basso. I giugadori i ze
costumài condozir la bola sol
riva in su e riva in zo. Ancoi ze
stà la prima volta che Genovin
el gà giugà in tel pian. Lora el
gà stranià gran tanto. Par cuela
chel lu, poareto, el gà fato sto
ﬁasco...”
Valtri savì che i prosioni
i sarà sempre prosioni. Lora
Genovin ghe gà piazesto
gran tanto la despiegassion
de Ordàlio sora le so
caraterìsteghe. E, pezo de
tuto: el ghe gà credesto! La so
pròsia la se gà liberada nantra
volta. Lora, sensa ver nissuna
idea del ridìcolo, Genovin el
ghe gà fato una proposta a cuei
de la società de la Brìtola:
“—Se volè una prova de
cuel che Ordàlio el gà aﬁrmà,
mandè far un campo de futibol
in cuela riva là in sima!” –el
sparlonava, mostrando col deo
un potrero metà monte in te
una riva con sincuanta gradi
de inclinassion, andove che le
vache le zera sempre in rìs-cio
de vegner zo rolando.
Ma nissuni se gà
convensesto che Genovin el
valesse un investimento de
cuei là. Lora, par la sorte de la
torsida de la Brìtola, el potrero
el ze ancora in tel so posto. E,
de cuel giorno avanti, meza
ciùca no la sarìa più contada
come impedimento par che
Toneton el ndesse rento el
campo...

Quer ser visto ou lembrado?
Anuncie neste espaço.
Entre em contato pelo telefone (54) 3441.4767
ou envie mensagem pelo
WhatsApp (54) 99693.4767 ou pelo
e-mail oestafeta@oestafeta.com.br.

Casa, Bairro Femaçã, ótimo
terreno. R$ 630.000,00
Terreno na áreaa Central380m2 – R$ 270.000,00
Terreno Bairro Dalla Coleta
12x 32mts – R$ 175.000,00
Apto Morada do Sol – 2
dormit - R$ 130.000,00
Apto Centro – 3 dormit –
MOBILIADO – R$ 370.000,00
Apto 1 dorm/Garagem/
elevador-Novo
R$ 215.000,00
Apto 2 dorm/garagem/
elevador.....R$ 210.000,00
Sala Comercial – Centro A
partir de R$ 135.000,00
Terreno Vila Azul
R$ 120.000,00

INDICADORES
ECONÔMICOS
DÓLAR | COMPRA E VENDA
TURISMO
Comercial à
vista/balcão
Paralelo

18/10 R$ 5,54 | R$ 5,68
18/10 R$ 5,52 | R$ 5,52
18/10 R$ 5,51 | R$ 5,51

EURO | TURISMO
18/10 R$ 6,45 | R$ 6,62

LOTOFÁCIL
Concurso nº 2.347
02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25
15=(11) R$ 98.272,12; 14=(782) R$ 414,06; 13= (15.001)
R$ 25,00; 12=(137.378) R$ 10,00; 11=(628.467) R$ 5,00

Concurso nº 2.348
01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24
15=(5) R$ 275.272,83; 14=(594) R$ 694,06; 13= (13.732)
R$ 25,00; 12=(140.801) R$ 10,00; 11=(740.778) R$ 5,00

OURO | BMF

Concurso nº 2.349
02 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 1615=(0)
- 17
- 18 - 20 - 21 - 22 - 23
R$ 0; 14=(225) R$ 1.397,74; 13= (7.486)

18/10 R$ 308,00 - 1 grama

POUPANÇA
20/10 0,3575%

R$ 25,00; 12=(95.370) R$ 10,00; 11=(534.354) R$ 5,00

TAXAS

Selic (Set): 0,44% | Anual: 6,15%
TJLP (ano): 5,32%
TBF: 15/10/21 a 15/11/21: 0,5278%
TR: 15/10/21 a 15/11/21: 0,0%

INFLAÇÃO | ÍNDICES

Último mês divulgado
IPCA/IBGE
Setembro
INPC/IBGE
Setembro
IGP-M/FGV
Setembro
Acumulado em 12 meses
IPCA/IBGE
10,25%
INPC/IBGE
10,78%
IGPM/FGV
24,86%

Loterias

1,16%
1,20%
-0,64%

FONTES: Agência Estado, BC, Bovespa
Dieesse, FGV, Fipe, IBGE, RF, INSS e UFRGS

Concurso nº 2.350
02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 10 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25
15=(1) R$ 7.353.473,42; 14=(366) R$ 1.750,47; 13= (14.805)
R$ 25,00; 12=(207.197) R$ 10,00; 11=(1.210.406) R$ 5,00

QUINA
Concurso nº 5.678
09 - 25 - 40 - 52 - 68

Quina =(0) R$ R$ 0; Quadra =(82) R$ 6.533,33
Terno = (5.063) R$ 159,11; Duque = (123.262) R$ 3,59

Concurso nº 5.679
08
- 17 - 34 - 42 - 67
Quina =(0) R$ 0; Quadra = (96) R$ 6.211,12

Terno = (6.460) R$ 138,79; Duque = (154.484) R$ 3,19

Concurso nº 5.680
08 - 10 - 19 - 47 - 73

Quina =(0) R$ 0; Quadra =(315) R$ 3.385,48
Terno = (14.721) R$ 108,93; Duque =(311.451) R$ 2,83

Concurso nº 5.681
27 - 42 - 46 - 47 - 62

Quina =(0) R$ 0; Quadra =(70) R$ 10.778,49
Terno = (6.643) R$ 170,79; Duque = (170.990) R$ 3,64

Concurso nº 5.682
09 - 30 - 33 - 41 - 50

Quina =(0) R$ 0 ; Quadra =(111) R$ 7.742,06
Terno = (7.726) R$ 167,26; Duque = (201.488) R$ 3,52

Concurso nº 5.683
02 - 21 - 24 - 28 - 56

Quina =(0) R$ 0; Quadra =(159) R$ 5.586,73
Terno = (11.767) R$ 113,51; Duque =(252.625) R$ 2,90

Concurso nº 5.684
05
- 23 - 31 - 32 - 63
Quina = (0) R$ 0; Quadra =(97) R$ 8.752,03

Terno = (9.573) R$ 133,35; Duque =(222.231) R$ 3,15

DUPLA SENA
Concurso nº 2.284
1ª Faixa

04 - 21 - 26 - 30 - 36 - 47

Sena =(0) R$ 0; Quina =(18) R$ 3.782,81
Quadra = (679) R$ 114,60; Terno =(13.549) R$ 2,87
2ª Faixa

18 - 26 - 27 - 34 - 46 - 50

Sena =(0) R$ 0; Quina =(12) R$ 5.106,79
Quadra = (770) R$ 101,06; Terno =(13.931) R$ 2,79

Concurso nº 2.285
1ª Faixa

16
- 21 - 22 - 24 - 28 - 45
Sena =(0) R$ 0; Quina =(12) R$ 6.311,86

Quadra = (951) R$ 91,02; Terno =(16.269) R$ 2,66
2ª Faixa

10 - 12 - 31 - 38 - 43 - 44

Sena =(0) R$ 0; Quina =(11) R$ 6.197,10
Quadra = (752) R$ 115,10; Terno =(15.138) R$ 2,85

Concurso nº 2.286
1ª Faixa

08
- 19 - 21 - 24 - 30 - 37
Sena =(0) R$ 0; Quina =(18) R$ 3.678,78

Quadra = (678) R$ 111,61; Terno =(13.410) R$ 2,82
2ª Faixa

06 - 12 - 13 - 23 - 32 - 34

Sena =(0) R$ 0; Quina =(123) R$ 2.591,14
Quadra = (827) R$ 91,50; Terno =(15.026) R$ 2,51

MEGA SENA
Concurso nº 2.418
02 - 11 - 19 - 27 - 57 - 60

Mega-Sena =(0) R$ 0; Quina =(80) R$ 21.123,67
Quadra = (3.919) R$ 616,00

Concurso nº 2.419
10 - 35 - 43 - 48 - 50 - 53

Mega-Sena =(1) R$ 11.509.541,30; Quina =(31) R$ 83.364,16
Quadra = (3.078) R$ 1.199,42

LOTOMANIA
Concurso nº 2.223
03 - 12 - 20 - 31 - 33 - 37 - 46 - 47
- 48 - 53 - 61 - 62 - 64 - 74 - 75 - 78
- 89 - 90 - 92 - 00
20=(0) R$ 0; 19=(3) R$ 49.924,45; 18= (27) R$ 3.466,98
17=(311) R$ 300,99; 16=(2.302) R$ 40,66; 15=(10.265) R$ 9,11

Concurso nº 2.224
01 - 14 - 15 - 28 - 32 - 37 - 45 - 49
- 55 - 63 - 65 - 68 - 71 - 76 - 82 - 87
- 90 - 92 - 97 - 98
20=(0) R$ 0; 19=(4) R$ 55.535,41; 18= (65) R$ 2.135,98
17=(559) R$ 248,36; 16=(3.302) R$ 42,04; 15=(14.860) R$ 9,34

TIMEMANIA
Concurso nº 1.699
12 - 18 - 33 - 45 - 49 - 50 - 74
7=(0) R$ 0; 6=(0) R$ 0; 5= (138) R$ 975,13
4=(2.249) R$ 9,00; 3=(20.997) R$ 3,00
TIME = RORAIMA /RR (3.557) R$ 7,50

Concurso nº 1.700
16 - 21 - 41 - 55 - 61 - 62 - 64
7=(0) R$ 0; 6=(2) R$ 50.800,29; 5= (90) R$ 1.612,70
4=(1.828) R$ 9,00; 3=(18.632) R$ 3,00
TIME = MOTO CLUBE /MA (4.936) R$ 7,50

Concurso nº 1.701
34 - 48 - 57 - 58 - 69 - 70 - 77
7=(0) R$ 0; 6=(2) R$ 45.410,13; 5= (77) R$ 1.684,97
4=(1.750) R$ 9,00; 3=(16.912) R$ 3,00
TIME = INTER LIMEIRA /SP (4.307) R$ 7,50

SAÚDE

Diarreia
Por acaso você teve diarreia
no verão? Saiba que não está sozinho. Infelizmente, na estação
mais quente do ano são bastante
comuns episódios de diarreia.
Isso porque a alta temperatura
favorece a proliferação de micro-organismos, o que pode ser
potencializado por deﬁcientes
condições sanitárias.
A diarreia aguda caracteriza-se pelo aumento do número de
evacuações (mais de três vezes
por dia) e/ou alteração na consistência das fezes, geralmente
não mais que 14 dias. A do tipo
infecciosa pode ser causada por
vírus, bactérias ou parasitas.
Nas crianças, principalmente até os 2 anos, a infecção por
rotavírus é a principal causa de
gastroenterite. Os adultos também podem apresentar diarreia
devido a esse vírus, mas com
menos frequência e os sintomas
costumam ser mais leves.
Má qualidade da água da
rede pública, tratamento inadequado de esgoto, falta de cuidado com a higiene, diﬁculdade de
acesso a água potável e desnutrição são alguns fatores responsáveis pela elevada incidência
da diarreia aguda infecciosa no
país.
O contágio geralmente ocorre pela via fecal-oral. Ou seja, os
patógenos são transmitidos pela
ingestão de água, alimentos e
objetos contaminados, de pessoa
para pessoa (por mãos contaminadas) e de animais para pessoas.
A manipulação de alimentos, assim como insetos (moscas, formigas e baratas), também pode
contaminar as refeições. No caso
da infecção viral, a transmissão
ainda pode acontecer por secreções respiratórias.
A diarreia infecciosa está
frequentemente associada a sintomas como náuseas, vômitos,
cólicas, sensação de estufamento, gases e febre. Além disso,
podem aparecer sangue, muco e
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DIVULGAÇÃO

Dr. Sinandro Taffarel
Cirurgião Dentista - CRO - 10.534

Av. Miguel Soccol -Galeria Itália - Sala 16 - Serafina Corrêa - RS

pus nas fezes.
Para se chegar ao diagnóstico, é fundamental que o médico
identiﬁque detalhadamente o
início da diarreia e a correlacione
ao histórico alimentar. Existem
certas pistas que nos orientam
sobre a origem da diarreia infecciosa: período de incubação,
viagens recentes, prevalência de
certas infecções em algumas regiões, ingestão de alimentos não
habituais etc.
Deverão ser investigadas
ainda as características das fezes, tais como número de evacuações, cor, aspecto, volume,
frequência, presença de sangue,
muco, dor abdominal ou alimentos mal digeridos. Em algumas
situações, podemos solicitar
exames laboratoriais, exame de
fezes e/ou endoscópicos para se
chegar à causa do problema.
Na pandemia de Covid-19,
convém lembrar que pessoas
infectadas pelo coronavírus podem apresentar diarreia. Só que,
nesses casos, o desconforto abdominal costuma aparecer associado a tosse, febre, diminuição
ou perda de apetite e olfato, náusea, vômito, falta de ar e/ou dor
de garganta e de cabeça.

Quando procurar o médico
A diarreia infecciosa pode
ter desde evoluções autolimitadas, isto é, a infecção tende a
ser resolvida pelo próprio organismo, com duração curta entre
24 e 48 horas, geralmente com
cólicas abdominais leves, até
situações de extrema gravidade,
que podem levar rapidamente à
morte por desidratação e desequilíbrio de eletrólitos. Crianças
com menos de 2 anos e idosos
são os mais vulneráveis nesse
sentido.
A recomendação é procurar assistência médica quando a
diarreia for persistente e estiver
acompanhada de náuseas e vômitos, em situações de desidratação grave febre persistente,
confusão mental ou suspeita de
infecção por Covid-19.
Nos demais casos, é importante beber bastante água, fazer
pequenas refeições ao dia – à
base de alimentos como maçã,
banana, carnes magras (peixe
e frango grelhados), arroz, batata cozida e mingau – e evitar
comidas gordurosas e de difícil
digestão.

Lucena
Mafaciolli
Dra.

54 9 9673.9596
Nutricionista Laís Benvegnú
nutrilaisbenvegnu
Guaporé: (54) 3443.4737
Serafina
Corrêa - RS

Seraﬁna Corrêa: (54) 3444.1952

54 9 9673.9596

54 3441.1604

Nutricionista Laís Benvegnú
nutrilaisbenvegnu
Serafina Corrêa - RS

CRO 8768
Ciriugiã Dentista
Especialista em Odontopediatria

CONTRACAPA
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Cidade ganha um novo espaço para a cultura e à arte

CAROLINE CESCA

Foi inaugurado na manhã da última terça-feira, dia 19, o novo Espaço de Cultura e Arte de
Veranópolis (Ecave). Ele está situado junto ao Seminário Seráﬁco São José e deve abrigar diversas
entidades e ser promotor de inúmeras atividades. O ato fez parte da 28ª Feira do Livro de Veranópolis.

Tradição na Feira

No domingo, dia 17, a tradição gaúcha se fez presente
na 28ª Feira do Livro de Veranópolis. Aos poucos as famílias foram chegando na praça
e apreciando as atrações que o
CTG Rincão da Roça Reúna
trouxe para a Rua Coberta.
Declamação, música, chula e dança foram apresentadas
pelos integrantes das invernadas artísticas da entidade.
Evento que iniciou às 16 horas
e se estendeu até o entardecer.
O Patrão do CTG, Luiz Paulo Gregol, aproveitou a oportunidade para agradecer a todos
os integrantes da entidade.
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